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 ئاپتورنىڭ تهرجىمىهالى
  ۇھهممهد قۇتۇبنىڭ دەسلهپكى ھاياتىم  .1

ــۇب   ــۇھهممهد قۇت ــراھىم    -1919م ــۇب ئىب ــاج قۇت ــدا ھ ــى ئاپرىل يىل
ــدى   ــا كهل ــسىدە دۇنياغ ــۇپ ، ئهڭ  . ئائىلى ــداش بول ــۇالر بهش قېرىن ئ

ــۇب    ــسه قۇت ــوڭى نهفى ــى-1903(چ ــهيىد   ) يىل ــى س ــڭ كىچىك ، ئۇنى
ــنه قۇتـــۇب ، ئۇنىـــڭ كىچىكـــى   قۇتـــۇب ، ئۇنىـــڭ كىچىكـــى ئهمىـ

-20‹‹(ۇب ، ئۇنىــڭ كىچىكــى ھهمىــدە قۇتــۇب ئىــدى  مــۇھهممهد قۇتــ
ــا    ››ئهســىردىكى جــاھىلىيهت ــسمى خات ــز قېرىنداشــنىڭ ئى ــۈچ قى دە ئ

ــشه دەپ يېزىلغــان ، ئوقۇرمهنلهرنىــڭ   ــاتىمه ۋە ئائى ــامىنه ، پ ــدا ئ ھال
  ) .ۋاقىپ بولىشىنى سورايمىز 

ــيىن   ــۇرا مهكتهپنــى پۈتتۈرگهنــدىن كې ــۇق ئوتت مــۇھهممهد قۇتــۇب تول
ــات ــاتى  ئهدەبىي ــى ۋە ئهرەب ئهدەبىي ــپ ، ئهرەب تىل ــا كىرى  فاكۇلتىتىغ

ــڭ      ــهيىد قۇتۇبنى ــسى س ــراق ئاكى ــسىمۇ ، بى ــان بول ــشكه قىزىقق ئۆگىنى
  .ئارزۇسى بويىچه ئىنگىلىز تىلى فاكۇلتىتىغا كىردى 

ــۈرۈپ    ــاكۇلتېتىنى پۈتت ــات ف ــىتېتىنىڭ ئهدەبىي ــاھىرە ئۇنىۋېرس ــدە ق ھهم
 ئۇقـــۇش پۈتتـــۈرۈش مائارىـــپ ۋە پىـــسخولوگىيه پهنلىـــرى بـــۇيىچه

. ئۇنۋانىغــا ئېرىــشتى  »باكــاالۋرلىق  «دىپلـومى ئــېلىش بىـلهن بىــرگه   
  .مۇھهممهد قۇتۇب مائارىپ مىنىستىرلىگىدە ۋەزىپه ئۆتىدى 

  ئۇقۇبهتلىرى-مۇھهممهد قۇتۇبنىڭ تۈرمىدىكى ئازاپ  .2
ــدى    ــىناقالر كهل ــا ۋە س ــر جاپ ــشىغا ئېغى ــڭ بې ــۇھهممهد قۇتۇبنى ــۇ . م ئ

الر )  ئالالھنىــڭ شــهرىئىتىگه قارشــى تۇرغــۇچى ( ت ئىككــى قېــتىم تــاغۇ
 «يىلـى  -1954ئــۇ : بىرىنچـى قېـتىم   . تهرىپىـدىن تـۈرمىگه قامالــدى   

نىــڭ مىڭلىغــان ئهزالىــرى قاتارىــدا قاماققــا  »مۇســۇلمان قېرىنداشــالر 
ئېلىنـــدى ، بىـــراق ئۇنىڭغـــا ھۆكـــۈم كېـــسىلمهي بىـــرنهچچه يىـــل 

  .قامالغاندىن كېيىن قويۇپ بېرىلدى 
يىلـى قاماققـا ئېلىنغـان بولـۇپ ، ئۇنىـڭ           -1965ئـۇ   : كىنچى قېتىم   ئىك

ئوقــۇبهت ۋە جاپــا مۇشــهققهتلىرى ئالــدىنقى    -بــۇ قېتىمقــى ئــازاپ  
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چــۈنكى ئــۇ ئاشــۇ   . قېتىمقىــدىن نهچــچه ھهســسه ئېغىــر بولــدى     
ھادىسىدە قاماققـا ئېلىنغـان تـۇنجى ئـادەم بولـۇپ ، ئۇنىـڭ قامالغـان                

ــى  ــى -1965ۋاقت ــڭ -8يىل ــۈنى-2ئاينى ــدى ك ــۇب  .  ئى ــهيىد قۇت س
ئىنىـــسى مـــۇھهممهد قۇتۇبنىـــڭ تـــۈرمىگه قامالغـــانلىقى ۋە ئۇنىـــڭ 

ــارازىلىق     ــا ن ــا قارىت ــسىگه ئۇقتۇرمىغانلىقىغ ــى ئائىلى  «قهيهردىلىگىن
ــى  ــشىنىڭ    »خېت ــاش تهپتى ــسىر ب ــۇنۇپ ، مى ــاقچى  -س ــهن س خۇسۇس

ــدى    ــشۈرۈشىنى تهلهپ قىل ــخىنىڭ تهك ــمهد راس ــلىقى ئهھ ــدە . باش ھهم
ــا ــا يازغ ــدى  ئۇالرغ ــداق دې ــدە مۇن ــاقچىلىرى  «: ن خېتى ــيه س ئهنگلى

ــۇرى   ــز مۇتهپهكك ــىل  ‹ ئىنگىلى ــد رۇس ــان   ›بىرتىران ــا ئالغ ــى قاماقق ن
 › رۇسـىل  ‹. چاغـدا ئۇنىـڭ قهيهردىلىگىنـى ئائىلىـسىگه خهۋەر قىلغـان      

مـــۇ مۇتهپهككـــۇر ، ئۇنـــداقتا ›  مـــۇھهممهد ‹مۇتهپهككـــۇر بولـــسا ، 
  »... ايسىلهر ؟ نىمىشقا ئۇنى ئائىلىسىگه خهۋەر قىلم

يهتته كۈنـدىن كېـيىن ئـۇالر سـهيىد قۇتۇبنىـڭ خېـتىگه قارىتـا ، ئـۇنى           
  .قاماققا ئالغانلىقى توغرىلىق جاۋاب بهردى 

مـــۇھهممهد قۇتـــۇب تۈرمىـــدە ئىنتـــايىن قورقۇنۇچلـــۇق ئـــازابالرنى 
ــۈردى   ــشىدىن كهچ ــۇ    ... بې ــۈپ كېتىپت ــدا ئۆل ــوراق جهريانى ــا س ھهتت

كىـــشىلهر ئهمهلىـــي  . ىـــپ كهتتـــى دېـــگهن خهۋەرلهر كهڭ تارقىل
ــى      ــك ئىكهنلىكىن ــدە تىرى ــڭ تۈرمى ــۇپ ، مۇھهممهدنى ــۋالنى ئۇق ئهھ

  .دەپ ئاتىدى  »تىرىك شهھىد  «بىلگهندىن كېيىن ئۇنى 
ــق   ــېلىش توغرىلى ــا ئ ــۇب ســوتالنمىغان ۋە قاماقق ــۇھهممهد قۇت گهرچه م
ــدا      ــل ئهتراپى ــته يى ــۇ يهت ــراق ئ ــسىمۇ ، بى ــان بول ــۈم چىقىرىلمىغ ھۆك

  .يىلالرنىڭ بېشىدا تۈرمىدىن چىقتى -70يېتىپ تۈرمىدە 
  مۇھهممهد قۇتۇب سهئۇدى ئونۋېرسىتىتىدا ئوقۇتقۇچى  .3

-مۇھهممهد قۇتـۇب تۈرمىـدىن قويـۇپ بېرىلگهنـدىن كېـيىن ، مهكـكه             
مــۇكهررىمىگه جايالشــقان پادىــشاھ ئابــدۇل ئهزىــز ئونۋېرســىتىتى      

ــازىرقى (  ــورا    «ھ ــۇل ق ــىتىتى » ئۇمم ــۇ  ) ئونۋېرس ــلهن ش ــدا بى جاي
  .ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ بىرىش توغرىلىق توختام ئىمزالىدى 
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ــۇب   ــۇھهممهد قۇت ــۇ     -1972م ــازىرغىچه ئاش ــا ھ ــان ت ــدىن بۇي يىل
  .مهكتهپته ئوقۇتقۇچىلىق قىلىپ كېلىۋاتىدۇ 

مۇھهممهد قۇتۇب تۈرمىـدىن چىقىـپ تـوي قىلـدى ، بـۇ چاغـدا ئۇنىـڭ                 
چه بالىـسى   ئۇنىـڭ بىرقـان   . يېشى ئهللىكـتىن ھالقىـپ كهتـكهن ئىـدى          

 »ئۇسامه  «بولۇپ ، ئهڭ چوڭىنىڭ ئىسمى 
 » ئوقۇغۇچىسى «مۇھهممهد قۇتۇب ئاكىسى سهيد قۇتۇبنىڭ  4.

ســـهيد قۇتۇبنىـــڭ ئهدەبىيـــات پهنلىـــرى ساھهســـىدىكى ئۇســـتازى 
ــاد « بولــۇپ ، مــۇھهممهد قۇتۇبنىــڭ ئۇســتازى  »ئاببــاس مهھمــۇد ئۇق

ــازغۇچى    ــاالنتلىق يـ ــۇيىچه تـ ــرى بـ ــات پهنلىـ ــ«ئهدەبىيـ راھىم ئىبـ
ــازىنى   ــدۇلقادىر مـ ــدى » ئابـ ــۇب   . ئىـ ــۇھهممهد قۇتـ ــۈنكى مـ چـ

نـــى ھـــازىرقى زامـــان ئهدىبلىـــرى ئىچىـــدىكى ئهڭ  »ئىبـــراھىم«
  .تاالنتلىق كىشى دەپ قارايتتى 

ــڭ    ــال ئۇنى ــتازى يهنى ــي ئۇس ــڭ ھهقىقى ــۇھهممهد قۇتۇبنى ــۇنداقتىمۇ م ش
ئاكىــسى ســهيد قۇتــۇب ئىــدى ، چــۈنكى ئاكىــسىنىڭ ئــوبرازى ئۇنىــڭ  

  . ئاالھىدە ئۇرۇن تۇتاتتى قهلبىدە
نـاملىق  » كىچىـك فىليهتـۇنالر    «-مـۇھهممهد قۇتـۇب تـۇنجى ئهسـىرى    
ــابىنى ئاكىــسىغا تهقــدىم قىلــدى  ئــۇ كىتابىنىــڭ كىــرىش ســۆزىدە . كىت

ــدۇ    ــداق دەي ــسىدا مۇن ــان بېغىشلىمى ــاپ يازغ ــسىغا ئات ــا  «: ئاكى ماڭ
ــدىن باشــالپ  ــمۈرلۈك چاغلىرىم ــۆگهتكهن ، ئۆس ــشنى ئ ــۇش ۋە يېزى  ئۇق

ماڭــا چوڭقــۇر مېهىــرى بىــلهن كۆڭــۈل بــۆلگهن ، ماڭــا دادا ھهم       
ــۈتكهن    ــدىن كـ ــڭ مهنـ ــان ئاكامنىـ ــت بولغـ ــداش ھهم دوسـ قېرىنـ

 » ئۈمىدىنى ئاقالش ئۈچۈن بۇ كىتابنى ئاكامغا تهقدىم قىلىمهن
  مۇھهممهد قۇتۇبنىڭ ئىلمى نهتىجىلىرى 5.

 مــۇھهممهد قۇتۇبنىــڭ ئهدەبىــي نهتىجىلىــرى خېلــى بــۇرۇنال جامــائهت
ــكهن   ــۈز كۆرۈشـ ــلهن يـ ــكه   . بىـ ــۈل بۆلۈشـ ــا كۆڭـ ــۇ ئهدەبىياتقـ ئـ

باشلىغاندىن تارتىپ ماقـاله يېزىـشقا كىرىـشكهن بولـۇپ ، ئۇنىـڭ بىـر               
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قاتــارلىق داڭلىــق »  مهدەنىــيهت «ۋە » رىــساله  «قىــسىم ماقــالىلىرى 
  .ئهدەبىي ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنغان 

ــۇ      ــېئىرىيهت بىلهنم ــدا ش ــاش ۋاقىتلىرى ــۇ ي ــۇنداقال ئ ــۇغۇلالنغان ش ش
ۋە » رىــــساله«بولــــۇپ ، ئۇنىــــڭ كــــۆپلىگهن قهســــىدىلىرى    

ــيهت« ــۇزاق      »مهدەنى ــۇ ئ ــراق ئ ــسىمۇ ، بى ــان بول ــېالن قىلىنغ ته ئ
  .ئۆتمهي شېئىرىيهت بىلهن شۇغۇللىنىشتىن قول ئۈزگهن 

ــكه      ــدىيه تهرەپ ــسالمى ئى ــۇب ئى ــۇھهممهد قۇت ــيىن م ــدىن كې ئۇنىڭ
ىش ۋە تهتقىقــات بىــلهن يــۈزلهنگهن بولــۇپ ، ئىــسالمى كىتــابالرنى يېــز

ھهمــدە ئــۇ نىــشانى ئېنىــق ، ســالمىقى زور ئىــسالم      . شــۇغۇلالندى 
  .كىتابلىرىدىن نهچچه ئون پارچه كىتاب يازدى 

  :تۆۋەندىكى ئۇنىڭ بىر قىسىم كىتابلىرىنىڭ تىزىملىگى 
  ماتىرىيالىزمچىالر بىلهن ئىسالم ئوتتۇرسىدىكى ئىنسان  )1

ــدە ياز   ــسالم ھهققى ــڭ ئى ــۇ ئاپتورنى ــۇپ ،   ب ــابى بول ــۇنجى كىت ــان ت غ
يىلــى نهشــىر قىلىنغــان ، ئــاپتور بــۇ كىتــابنى شــۇنىڭدىن كېــيىن -1951

  .يازغان باشقا كىتابلىرىنىڭ ئاساسى دەپ قارايدۇ 
  خاتا چۈشهندۈرۈلگهن ئىسالم  )2
  روھىيهت ۋە جهمئىيهت  )3
  پهيغهمبهردىن چاقنىغان نۇرالر  )4
  ئهنئهنه كۈرىشى  )5
  )قىسىم-1(ولى ئىسالمنىڭ تهربىيه ي  )6
  ئىسالم سهنئىتىنىڭ پرىنسىپلىرى  )7
  ئىنسانىيهت ھاياتىدىكى تهرەققىيات ۋە تۇرغۇنلۇق  )8
  ئىنسانىيهت روھىيىتى ھهققىدە تهتقىقاتالر  )9

  ئهسىردىكى جاھىلىيهت-20  )10
  بىز مۇسۇلمانمۇ ؟  )11

ــيىن      ــدىن كېـ ــۇپ بېرىلگهنـ ــدىن قويـ ــۇب تۈرمىـ ــۇھهممهد قۇتـ مـ
ــۇرۇش ج ــىتىتتا ت ــڭ  ئونۋېرس ــارچه كىتابالرنى ــانچه پ ــدا يهنه بىرق هريانى
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ــازدى  ــلهردە   . ي ــشقان مهزگىل ــازا پى ــى ت ــڭ قهلىم ــابالر ئاپتورنى ــۇ كىت ب
  .يېزىلدى 

  قۇرئان ھهققىدە تهتقىقاتالر  .1
  )قىسىم-2(ئىسالمنىڭ تهربىيه يولى   .2
ئىـــسالم ئـــويغىنىش  « (مۇســـۇلمانالرنىڭ ھـــازىرقى ئهھـــۋالى   .3

  )قىسمى نىڭ ئالدىنقى » ھهرىكىتى 
  تۈزىتىشكه تىگىشلىك چۈشهنچىلهر  .4
  ھازىرقى زاماندىكى ئىدىيىۋى ئېقىمالر  .5

ــقا يهنه  ــارقىالردىن باش ــسالم  «يۇق ــشۇناسالر ۋە ئى ــسالم  «، »شهرق ئى
دېــگهن ئىككــى پــارچه كىتــابىنى    » تــارىخىنى قانــداق يــازىمىز   

  .نهشىرگه تاپشۇرغانلىقىنى ئېالن قىلدى 
ــۇب ھـــ    ــۇھهممهد قۇتـ ــتاز مـ ــرى ۋە  ئۇسـ ــسالم دەۋەتچىلىـ ازىر ئىـ

) بېــــشى ( پائالىيهتچــــان مۇتهپهككۇرالرنىــــڭ ئهڭ ئالدىنقىــــسى 
ــسابلىنىدۇ  ــىرتىدىكى   . ھېـ ــى ۋە سـ ــىنىڭ ئىچـ ــسالم دۇنياسـ ــۇ ئىـ ئـ

كــۆپلىگهن ئىــسالم قۇرۇلتايلىرىغــا قاتنىــشىپ ، كــۆپلىگهن ئىــسالم      
تهتقىقـــات نهتىجىلىرىنـــى تهقـــدىم قىلـــدى ، ھهمـــدە نۇرغۇنلىغـــان 

  . ئىسالم لىكسىيىلىرىنى سۆزلىدى قىممهتلىك
  سهيىد قۇتۇبنىڭ ئىنىسى مۇھهممهد قۇتۇبقا بهرگهن باھاسى  .6

ــارى دەپ     ــى ئىزباسـ ــڭ كېيىنكـ ــسىنى ئۆزىنىـ ــۇب ئىنىـ ــهيد قۇتـ سـ
  .ھېسابلىغاچقا ، ئۇنىڭغا ئاالھىدە نهزىرى بىلهن قارايتتى 

نـاملىق شـېئىرالر تـوپلىمىنى نهشـىر قىلغـان       ››نـامهلۇم سـاھىل    ‹‹ئـۇ  
ــدى      ــدىم قىل ــا تهق ــۇھهممهد قۇتۇبق ــسى م ــۇنى ئىنى ــدا ، ئ ــۇ . چاغ ئ

  :ئىنىسىغا ئاتاپ يازغان بېغىشلىمىسىدا مۇنداق دەيدۇ 
  

  ئىنىم سهن سۆز كهبى ھهرپلهر ئارا ، « 
  .ھىسالردىن چاقنايدۇ سىرلىق مۇئهمما   
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  مۇزىكا تىمسالىدۇر ئاۋازى ئۇنىڭ ،
  .چاڭقاق دىل قانىدۇ مۇڭلۇق كۈيى بار    

  
  شۇ ئۇلۇغ ئارزۇ ھهم ئارمانلىرىنىڭ ،
  .سۈرىتى سهن ئىدىڭ قهلبىم قېتىدا 

  
  سهپىرىم بهك ئۇزاق داۋانلىرى كۆپ ،

  .غېمىم يوق چۈنكى سهن غايهم يېنىدا  
  

  ھاياتىم قىسقا دەپ ئۈزمىدىم ئۈمىد ،
  .چۈنكى سهن كېلىسهن مېڭىپ ئىزىمدا    

  
  ته،ئوغلۇم سهن دوستۇم سهن ئۈزۈلمهس رىش         

  »... ياشىسام قهلبىڭدە مېهرىڭ بېتىدا 
 

ــارقىلىق      ــۇب ئ ــۇھهممهد قۇت ــى م ــڭ ئارزۇس ــهيىد قۇتۇبنى ــمهك ، س دې
ئــالالھ ئۇنىــڭ ئــۆمرىنى ئــۇزۇن قىلــدى ، ئاكىــسىغا . ئهمهلــگه ئاشــتى 

ئىزلىرىنــــى -ئىزباســــار بولــــۇپ ، ئۇنىــــڭ ھاياتىــــدىكى ئىــــش
  . قىلدى ئىدىيه ۋە پىكىردە ئاكىسىغا ۋارىسلىق. داۋامالشتۇردى 

ئاپتورنىڭ ئهمگىكـى ئۈچـۈن ئـالالھ دىـن ئۇنىـڭ مۇكاپـاتىنى تولـۇق               
  !ئامىن . بېرىشىنى سورايمىز 
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 تهرجىمه قىلغۇچىدىن -
  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھ  نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

  
ــا    ــالالھ   غـ ــارى ئـ ــڭ پهرۋەردىگـ ــانا ئالهملهرنىـ ــى ھهمدۇسـ                جىمـ
ــى   ــارقىلىق ھهقىقهتنـ ــان ۋە ھهدىـــس ئـ ــزگه قۇرئـ ــتۇركى،ئۇ بىـ خاسـ

زامانــدا ھهقىقهتــته چىــڭ تۇرىــدىغان تهقــۋادارالرنى  بىلــدۈردى ؛ ھهر
ــدى   ــۈرۈپ قويمىــ ــۇرىنى ئۆچــ ــپ، ھهق نــ ــار قىلىــ ــارلىق .بــ بــ

ــڭ     ــالالھ  نى ــكهنلهرگه ئ ــى ئهگهش ــا ھهقىق ــبهرلهرگه ۋە ئۇالرغ پهيغهم
  .رەھمهت ۋە ساالملىرى بولسۇن 

ىر پۈتـــۈن دۇنيـــادا، جۈملىـــدىن دىيـــارىمىزدا مۇســـۇلمانالر ھـــاز
ــشىپ،   ــدىن تهدرىجــى يىراقلى ــسالم روھى ــا،  «ئى ــى ئۇنۇتماقت ــالالھ  ن ئ

ــدۇرماقتا    ــۆزىنى ئۇنتۇل ــا ئ ــالالھ ئۇالرغ ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ــڭ ،  » ش  بۇنى
ــۆز  ــالالھ   ئ ــسىدە ئ ــول   نهتىجى ــوغرا ي ــسانىيهتكه ت ــدىن ئىن دەرگاھى
ــسالم د-كۆرســىتىش ئۈچــۈن دىــن  ــر خىــش ئى ــر -ىنىنىــڭ بىناســى بى بى

خىــشتىن يېقىلىــپ ھازىرغــا كهلگهنــدە ئۆزىنىــڭ زېمىنغــا نازىــل       
بولغانـــدىكى ســـاپلىقى ، ســـۈزۈكلۈكى،ئىلغارلىقى ۋە نـــۇرانىلىقىنى    

ئـــۆزى ئهقىـــدە قىلىۋاتقـــان دىننـــى . نامـــايهن قىاللمـــاي قالماقتـــا
ــۆپهيمهكته     ــلهن كـ ــىددەت بىـ ــسايىن شـ ــهنمهيدىغانالر كۈنـ . چۈشـ

ــسىزلىك ۋە   ئهۋالدالرد ــسىزلىق، غايىـــ ــسىزلىك ،ئهخالقـــ ا ئهقىدىـــ
ئانىالرنىــڭ بــالىالردىن كــۈتكهن -پهزىلهتــسىزلىك ئهۋج ئېلىــپ ،ئاتــا

ئۈمىـــدلىرى ھاراقكهشـــلىك،زەھهر چىكىـــش ۋە باشـــقا جىنـــايهت     
ــا  ــدە تۇنجۇقماقتـ ــۈنلىرى ئىچىـ ــانهت  .تۈتـ ــرىتىگه ئامـ ــسان پىتـ ئىنـ

 ئويغانغـان   ھهق دىننـى ۋە ھهقىقهتنـى ئىـزدەش ئېڭـى         -قۇيۇلغان ئـاڭ  
ــڭ     ــلى ھالىتىنى ــڭ ئهس ــان ھهق دىنىنى ــل قىلغ ــالالھ   نازى ــشىلهر ئ كى
قانــداقلىقىنى ،قانــداق بۇلــۇپ بۇلــۇپ بۈگۈنكىــدەك ۋەيــرانه ھــالهتكه  
ــدا ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان   چۈشــۈپ قالغــانلىقى ئاڭقىرالمــاي،دىن نامى
ــدئهت    ــڭ بىـ ــالهت پىرلىرىنىـ ــرى ۋە جاھـ ــر ئېقىملىـ ــل پىكىـ ھهرخىـ
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ــۈلۈكلىرىغا ئه ــسىزلىككه   سـ ــا ۋە بهخىتـ ــشىپ،خهلقىمىزنى دوزاخقـ گىـ
ــانچه    ــى بارغ ــېڭىش ئېقىمىن ــا م ــا يولغ ــسىزلىق ۋە خات ــۆرەۋاتقان دىن س

  ....ئۇلغايتماقتا
قــولىڭىزدىكى بــۇ كىتــاپ دەل مۇشــۇنداق ئهقىــدە قاالقلىقىنىــڭ      
ــا     ــدا ئىڭراۋاتقانالرغ ــسىزلىق پاتقىقى ــت بۇلۇپ،ئاڭ ــارەتلىرىگه بهن ئاس

نغان بۇلۇپ،ئۇقــــۇپ چىقىــــشىڭىزغا يــــول كۆرسىتىــــشكه بېغىــــشال
  . ھهقىقهتهن ئهرزىيدۇ

ــىزگه    ــابنى سـ ــۇ كىتـ ــى بـ ــى بىزنـ ــئۇلىيهت تۇيغۇسـ ــانى مهسـ ئىمـ
ئهڭگۈشــــتهر قولىڭىزدا،ئۇنىڭــــدىن  . تونۇشتۇرۇشــــقا ئۈندىــــدى 

پايدىلىنامــسىز،باشقا قېرىنداشــلىرىڭىزنىمۇ پايدىالندۇرامــسىز، يــاكى    
ــۇ   ــسىز، بـ ــۇڭىزنى ئۇخالۋىرەمـ ــلهت ئۇيقـ ــىزنىڭ  غهپـ ــداق سـ قانـ

ــاغلىق ــادەملىكىڭىزگه ب ــاكى  ! ئ ــان ي ــۇرچىڭىزنى تونۇغ ــۇلمانلىق ب مۇس
  !تونۇمىغانلىقىڭىزغا قاراشلىق 

  !ئالالھ   ھهممىمىزگه ھىدايهت،ئىمان ۋە ئاڭ ئاتا قىلغاي
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  بىرىنچى قېتىملىق نهشىرىگه كىرىش سۆز
  شاليمهنناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھ  نىڭ ئىسمى بىلهن با

  
بۇ كۈنلهردە ئىسالم دۇنياسـى ناھـايىتى يامـان بىـر دەۋرنـى باشـتىن               

  .دەۋىرنى گاڭگىراش دەۋرى دەپ ئاتاش  مۇمكىن كهچۈرۋاتىدۇ،بۇ
ــسلهر ۋە   ــۇ نۇرغـــۇن كىرزىـ ــشىغا بۇرۇنمـ ــىنىڭ بېـ ئىـــسالم دۇنياسـ

ــازاالر كهلــــگهن بولۇپ،مۇســــۇلمانالر زىمىنلىرىــــدىن -بــــااليى قــ
ــال  ــدىن ، م ــۇرت د-،خاتىرجهملىكى ــدىن ۋە ي ــدىن -ۇنيالىرى ماكانلىرى

  ھېچقاچـــانبىـــراق ئـــۇالر تـــارىختىن بۇيـــان.ئايرىلىـــپ قالغـــان
  .ھازىرقىدەك ئېغىر كۈنگه قالغان ئهمهس 

ئـاپهت بولـۇپ ،     -مۇرتهدلىك كىرزىـسى بىـر چـوڭ بـااليى        : مهسىلهن
.      يېڭـى قۇرۇلغـان دۆلهتنـى بۆشـۈكىدە ئۇجۇقتۇرۇۋېتىـشكه تـاس قالـدى        

ــى  ــراق ئىالھ ــۆز بى ــانۇنىيهتلهرنى ك ــشى     ق ــۈرگهن كى ــدىغا كهلت ئال
-مۇســۇلمانالرنىڭ يېڭىــدىغانلىقى،ئهرەب يېــرىم ئارىلىنىــڭ ئــۇيهر    

بۇيهرلىرىـــدىكى مۇرتهدلهرنىـــڭ يېڭىلىغانلىقىـــدا قىلـــچه شـــهك     
ــايتتى  ــا  .قىلم ــسى ،دىنغ ــان ئىشهنچى ــكه بولغ ــۇلمانالرنىڭ ھهقىقهت مۇس

رتهدلهرنى ئۇرۇشــقا بولغــان ئىخالســى،ئالالھ   غــا چىــڭ باغلىنىــشى مــۇ 
. ئۈنــدىگهن نــاھهق ئىشهنچىــسىدىن نهچــچه ھهســسه ئــارتۇق ئىــدى

ــاۋايى  ــڭ ھ ــتىگه مۇرتهدلهرنى ــڭ ئۈس ــى  -ئۇنى ــقا ھهقىق ــتىن باش ھهۋەس
ــدى    ــوق ئى ــدانى ي ــق مهي ــگه ئېنى ــكه ئى ــاھابىلهر. قىممهت ــالالھ   ( س ئ

 نىـــڭ كۈتـــۈلمىگهن ئهھۋالنىـــڭ يـــۈز) ئـــۇالردىن رازى بولـــسۇن 
ــسىرەپ،  ــشىدىن ئهنــ ــۇالردىن رازى  (ئهبۇبهكرى بېرىــ ــالالھ   ئــ ئــ

ــسۇن  ــشى    ) بول ــلىههت بېرى ــدە مهس ــۈرۈش ھهققى ــنى كېچىكت گه ئۇرۇش
ــدىن      ــشهنچ قېاللمىغانلىقىـ ــشىغا ئىـ ــبه قىلىـ ــۇلمانالرنىڭ غهلىـ مۇسـ
ــرىش     ــت چىقى ــكه ۋاقى ــۇن تهشكىللهش ــك قوش ــى يېتهرلى ئهمهس، بهلك

ــدى  ــۈن ئى ــڭ    . ئۈچ ــالالھ  نى ــتهھكهم ئىمانى،ئ ــڭ  مۇس ئهبۇبهكرىنى
نىنــى قــۇدرەت تــاپقۇزۇش ۋەدىــسىگه  بولغــان چوڭقــۇر ئىشهنچىــسى دى
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ــا       ــشلىك جازاغ ــانالرنى تىگى ــى چىقق ــرىگه قارش ــڭ ئهم ــالالھ  نى ۋە ئ
ــشى،ساھابىلهرگه   ــۇر ھـــېس قىلىـ ــىزلىكىنى چوڭقـ تارتىـــشنىڭ تهخىرسـ
تهســـــىر كۆرســـــىتىپ ،ئـــــۇالرنى ئهبۇبهكرىنىـــــڭ ئهتراپىغـــــا  

دىنغــا نۇســرەت ئاتــا ئــالالھ   ئــۆز ۋەدىــسى بــۇيىچه ....ئۇيۇشــتۇردى 
  .قىلدى 

ــمان ــسۇن   (ئوس ــالالھ   ئــۇالردىن رازى بول ــڭ ئۆلتۈرۈلــۈش  ) ئ نى
ــى    ــگهن ئهل ــشىپ كهل ــا ئهگى ــسى ۋە بۇنىڭغ ــۇالردىن (پىتنى ــالالھ   ئ ئ

ــسۇن  ــاۋىيه) رازى بول ــلهن مۇئ ــسۇن  ( بى ــۇالردىن رازى بول ــالالھ   ئ ) ئ
ه بىــر ئوتتۇرســىدىكى توقۇنۇشــالر مۇســۇلمانالرنىڭ بېــشىغا كهلــگهن يهن

ــدى ــاال بول ــۇ. چــوڭ ب ــقۇچىدا   ب ــتىلىش باس ــى يى ــسالم دۆلىت ــدا ئى چاغ
ــدى    ــۇال ئى ــمهنلهر ت ــا دۈش ــۇپ، ئهتراپت ــان بول ــۇ  . تۇرۇۋاتق ــراق ش بى

ــسنىڭ     ــۇ كىرزى ــدا ب ــشالرنى نهزەرگه ئالغان ــان  ئى ــۈنلهردە بۇلۇۋاتق ك
ــدى   ــوق ئى ــهك ي ــشىدىغانلىقىدىمۇ ش ــۇ.ئاخىرلى ــتىالپ   ب ــى ئىخ قېتىمق

ۇســـۇلمانالردا بۆلۈنـــۈش پهيـــدا قىلغـــان شـــۇنچه ئېغىـــر بۇلـــۇپ، م
بولـــسىمۇ،بىراق ئـــۇ ئىـــسالمنى قـــۇدرەت تـــاپقۇزۇش ئۈچـــۈن كىـــم 
باشـــچىلىق قىلىـــش ھهققىـــدىكى ئىخـــتىالپ ئىـــدىكى ،مۇســـۇلمانالر 
ــات      ــسالمغا ي ــدۇ،ياكى ئى ــاس قىلىنام ــى ئاس ــسالم دىن ــىدا ئى تۇرمۇش
نهرســىلهر ئاســاس قىلىنامــدۇ؟ دېــگهن مهســىله ھهققىــدىكى ئىخــتىالپ  

ــدىئه ــۇ.مهس ئىـ ــۆز    بـ ــگه بۇلۇش،ئـ ــكه ئىـ ــانالردا ھهقىقهتـ زامـ
ئهقىدىــــسىدە چىــــڭ تــــۇرۇش ۋە ئهقىــــدە ئاساســــىدا ياشاشــــتا 
ــوق      ــۈچ يـ ــداق كـ ــكهن ھېچقانـ ــشىپ چۈشـ ــۇلمانالردىن ئېـ مۇسـ

ــدى ــارلىق   .ئى ــوپالش، تهيي ــدا،كۈچ ت ــانۇنىيهتلهرگه قارىغان ــى ق ئىالھ
قىلىـشقا  قىلىش ،جهڭ پىالنى تـۈزۈش قاتـارلىق ئىـشالر ئـالالھ   سـهۋەپ                

بۇيرىغــــانلىق  نۇقتىــــسىدىن ئاالھىــــدە ئېتىبارغــــا ئېلىنىــــدىغان 
ــۇ ــسىمۇ،بىراق بـ ــبه ۋە   بولـ ــارلىقالر غهلىـ ــاددى تهييـ ــدىكى مـ خىلـ

ــل ئهمهس     ــۇچى ئامى ــر ھهل قىلغ ــته بىردىنبى ــۇبىيهتنى بهلگىلهش . مهغل
  .ئهقىدىگه سادىق بولۇشتۇر مهيدانىدا چىڭ تۇرۇش ۋە ھهل ئۆز
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نىــــڭ )موڭغــــۇلالر(اتارالرئهھلــــى ســــهلىپ ئۇرۇشــــلىرى،ت  
ــاال      ــوڭ ب ــر چ ــشىغا يهنه بى ــۇلمانالرنىڭ بې ــدىچىلىكلىرى مۇس پاراكهن
بۇلـــۇپ كهلگهنـــدە بىـــر مهزگىـــل ئىـــسالم تهلتۆكـــۈس يوقۇلـــۇپ ،  

بىــراق .مۇســۇلمانالر پۈتــۈنلهي ۋەيــران بولىدىغانــدەك كۆرۈنــدى     
ــدى  ــداق بولمى ــجه ئۇن ــى نهتى ــاخىرى  .ئهمىل ــاردىمى ئ ــالالھ  نىــڭ ي ئ

ىۋىدە مهغلـۇپ بۇلـۇش ئاخىرىـدا غهلىـبه قىلىـش ئىالھـى             دەسـل .كهلدى  
ۋۇجـۇد ئالىمىـدىكى ھېچقانـداق نهرسـه بـۇ قانۇنىيهتنىـڭ            .قانۇنىيهتتۇر

. دەسـلىۋىدە مۇسـۇلمانالرنىڭ ئهھـۋالى ناچـار ئىـدى         .سىرتىدا قالمايـدۇ  
خۇراپــات،تهپرىقه ئىخــتىالپالر  -مهئىــسىيهت،بىدئهت-ئــۇالر گۇنــاھ 

ىــڭ دىنىغــا يــاردەم بىــرىش ۋە دىننــى بىــلهن بولــۇپ كېتىپ،ئــالالھ  ن
ــدى   ــان ئى ــارى بولمىغ ــلهن ك ــاپقۇزۇش بى ــۇدرەت ت ــمهن . ق ــۇڭا دۈش ش

ــر مهھهل مۇســۇلمانالرنىڭ زېمىنىنــى بېــسىۋېلىپ، ئــۇالردىن   قوشــۇنى بى
ــدى  ــاكىمىيهتنى تارتىۋال ــۇۋېتىش،    . ھ ــوغى بهل قۇي ــدە چ ــراق ئهقى بى

ســتىدا ئىــشرەتكه بېــرىلىش تۇمــانلىرى ئا-پاســسىپلىق ۋە يــاكى ئهيــش
ــدى     ــۆچمىگهن ئى ــال ئ ــسىمۇ يهنى ــان بول ــپ قالغ ــكه . يۆگىلى ھهقىقهت

قايتىــشنى تهشــهببۇس قىلىــدىغان رەھــبهرلهر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ،      
ــدە  ــگهن ھامــان ئهقى ــايتۇرۇپ كهل ــا ق ــوغرا يولغ ــشىلهرنى ت چــوغى  كى

ــدى ــا يېلىنجى ــالالھ....قايت ــلهن ئ ــدى شــۇنىڭ بى ــاردىمى كهل . نىــڭ ي
ھ  نىـــڭ يولىـــدىن يىـــراقالپ   ئـــالال«:ســـاالھىدىن كىـــشىلهرگه 

كهتكهنلىكىڭــالر ئۈچــۈن مهغلــۇپ بولــدۇڭالر،ئالالھ  نىــڭ يولىغــا      
ــسىلهر   ــبه قازىنالماي ــايتمىغۇچه غهلى ــيه   » .ق ــى تهيمى ــدە؛ ئىبن دېگهن

ــلىرى ۋە     ــڭ غهلدىغهشـ ــى كاالمچىالرنىـ ــسىنى ئىلمـ ــسالم ئهقىدىـ ئىـ
ــدا؛قۇتۇز    ــهببۇس قىلغان ــنى تهش ــدىن تازىالش ــسالمغا «ئازغۇنلۇقلىرى ئى

ــدى  ــۇۋال بول ــا   » ...!ئ ــۇلمانالر ئۇنىڭغ ــدە مۇس ــان كۆتۈرگهن دەپ چۇق
ئـالالھ  نىـڭ     .ئهگىشىپ ئهقىدە ۋە ئهمهلىيهتـته دىنغـا سـادىق بولـدى          

يــاردىمىگه ئېرىــشىپ ئۆزىــدىن نهچــچه ھهســسه كــۆپ بولغــان       
  .كاپىرالر ئۈستىدىن غهلىبه قازاندى
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ــۆز  ــۇلمانالر ئ ــر  -مۇس ــۈپ بى ــارا بۆلۈن ــلهپ،   -ئ ــغ تهڭ ــرىگه تى بى
مهن بىـــلهن بىـــر بۇلـــۇپ ،ئـــۆزلىرىگه يهتكـــۈچه ئهســـكىلىك دۈشـــ

ھـــااللنى ئىلغىمـــاي -قىلىـــدىغان دۈشـــمهنلهرگه ســـىر بىرىپ،ھـــارام
. ئىـشرەتكه بېرىلىـپ ئـالالھ  نىـڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق قىلـدى              -ئهيش

. بۇنىــڭ بىــلهن ئىالھــى جازاســى ســۈپىتىدە ئىــسپانىيه قولــدىن كهتتــى 
ــا قايت ــۇلمانالرنىڭ قۇلىغـ ــراق ....ىـــپ كهلمىـــدىئىـــسپانىيه مۇسـ بىـ

ئىـسپانىيه  .... مۇسۇلمانالرنىڭ كـۈچى تېخـى تـۈگهپ كهتمىـگهن ئىـدى          
مۇســۇلمانالرنىڭ قولىــدىن كهتــكهن ۋاقىتتــا بىــر يــاش ئىــسالم دۆلىتــى 
ــۇلمانالرنى    ــۇ دۆلهت مۇس ــۇپ، ب ــان بۇل ــاراپ ماڭغ ــشقا ق ــۇدرەت تېپى ق
تــۆت ئهســىر قوغــداپ، خرىــستىئان دۇنياســىنىڭ ئىچىــگه قــاراپ       

ــاردىكېڭىيىــپ ــا،پترىبورگالرغىچه يېتىــپ ب ياۋرۇپــا ۋە ئاســىيادا .  ئافىن
ئالالھ  نىڭ ئىزنى بىلهن نهچـچه مىليـون ئـادەم بـۇ دۆلهتنىـڭ قولىـدا                 

  .مۇسۇلمان بولدى
لـېكىن مۇسـۇلمانالرنىڭ بېـشىغا بۈگـۈنكى كۈنـدە كهلـگهن كىـرزىس        

  .يۇقىرىقى كىرزىسلهرنىڭ ھهممىسىدىن ئېغىر ۋە دەرتلىكتۇر
دىنىنـى يهنه بىـر     ھامـان ئۆتـۈپ كېتىـدۇ،ئالالھ   ئـۆز    كىرزىـسمۇ  بـۇ 

  .مهن بۇنىڭدا قىلچه شهك قىلمايمهن .قېتىم قۇدرەت تاپقۇزىدۇ
قېتىمقـــى كىرزىـــسنىڭ ئاالھىـــدە خـــاراكتېرىنى  بىـــراق بىـــز بـــۇ

ــرەك  ــشىمىز كې ــۇرۇنقى     . چۈشىنى ــسنىڭ ب ــۇ كىرزى ــشقا  ب ــۇندىال نېمى ش
ــۇزۇن داۋام قىلغانلىقىنى،قانـــ  ــسلهردىن ئـ ــۇ  كىرزىـ ــدا بـ داق قىلغانـ

ــاپقىلى      ــات ت ــلهن نىج ــى بى ــڭ ئىزن ــالالھ  نى ــۇپ ئ ــستىن قۇتۇل كىرزى
  .بولىدىغانلىقىنى بىلهلهيمىز

ــل   ــۈز يى ــى ي ــيه(ئىكك ــرى1291-1096مىالدى ــان ) يىللى داۋام قىلغ
ــدى   ــۇ ئۇرۇشــالرنىڭ ئال ــۈز بهرگهنــدە ب -ئهھلــى ســهلب ئۇرۇشــلىرى ي

ــۇلمانالر   ــتۇرۇپ كهلگهنـــدە مۇسـ ــارالر باسـ -بىـــدئهتكهينىـــدە تاتـ
ــاھ ــۇۋېتىش ۋە -خۇراپات،گۇنــ ــسيهت،بهل قۇيــ ــهۋەپ  مهئىــ ســ

ــدى  ــنىگهن ئى ــسالمدىن چهت ــى ئى ــلهن ھهقىق ــلىقلىرى بى ــراق . قىلماس بى
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ــى     ــاتلىق نىزام ــۈزۈمى ۋە ھاي ــدە،ھۆكۈمرانلىق ت ــسالمنى ئهقى ــۇالر ئى ئ
مۇســۇلمانالر ئهھلــى ســهلىب ۋە تاتــارالر .قىلىــشتا ئىخــتىالپ قىلمــايتتى 

ــسالمغا ئالدىــدا مهغلــۇپ بولغانــ دا مهغلــۇپ بولۇشــىنىڭ ســهۋەبىنى ئى
ئهقىدە قىلغانلىقىـدىن يـاكى ئىـسالمنى ھايـاتلىق نىزامـى قىلغـانلىقتىن             
ــۆز    ــۈزۈملىرىگه كـ ــر، تـ ــدە ،پىكىـ ــمهنلىرىنىڭ ئهقىـ ــدى؛ دۈشـ كۆرمىـ

ــان  ــدى؛ياكى ھېچقاچـ ــار  « : تىكمىـ ــقهت بـ ــمهنلهردە ھهقىـ ، »دۈشـ
 باشــقا ئهقىــدە ۋە ھايــاتلىق نىزامــى بولۇشــتا ئىــسالم دىنىــدىن     «

ئـــۇالر ئـــالالھ   نازىـــل قىلغـــان .دەپ ئويلىمىـــدى»ھهقىـــقهت بـــار 
. شهرىئهت بـۇيىچه ھۆكـۈم قىلىـشتا شـهك قىلمىـدى، دەتـاالش قىلمىـدى              

ــاس     ــهرىئهتنىڭ ئايرىلم ــش ش ــۈم قىلى ــۇيىچه ھۆك ــهرىئهت ب چۈنكى،ش
بهلكـى شـهرىئهت بـۇيىچه ھۆكـۈم قىلىـش          . بىر تهركىبـى قىـسمى ئىـدى      

مۇســۇلمان بولۇشــنىڭ بىۋاســته تهلىپــى    مۇســۇلمانالرنىڭ تونۇشــىدا  
   .)ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق( ئىدى

شۇڭالشــقا ئــۇالر دۈشــمهنلىرى ئالدىــدا خېلــى ئــۇزاق مهزگىــل       
ئــۆزىنى دۈشــمهندىن تــۆۋەن .مهغلــۇپ بولغــان بولــسىمۇ تهن بهرمىــدى

نىـڭ مۇنـۇ سـۆزى ئـۆز ئىپادىـسىنى تاپماقتـا        ئۇالردا ئـالالھ .چاغلىمىدى
ر، شــهھىد بولغــانالر ئۈچــۈن قايغۇرمــاڭالر، بۇشىــشىپ قالمــاڭال«:ئىــدى

ســـۈرە ئـــال (» ئهگهر مـــۇئمىن بولـــساڭالر ئۈســـتۈنلۈك قازىنىـــسىلهر
 ) . ئايهت -139ئىمران 

ئــۇالر مــۇئمىن ئىــدى مهغلــۇپ بولغانلىرىــدىمۇ دۈشــمهنلىرىنى      
ــايتتى ــچه كــۆزگه ئىلم ــدە تۇنۇشۇشــى  .قىل چــۈنكى دۈشــمهنلهرنىڭ ئهقى

ــدى  ــوغرا ئهمهس ئى ــڭ ئه.ت ــش ئۇالرنى ــالق ۋە ئى ــالىيهتلىرىمۇ -خ پائ
ــدى  ــوغرا ئهمهس ئى ــسىز ۋە  .ت ــارالر دىن ــىدا تات ــۇلمانالرنىڭ تونۇش مۇس

ــدى ــاۋايىالر ئىـ ــسىز يـ ــستقا .ھهزارەتـ ــهلىپلهر بولسا،كېرىـ ــى سـ ئهھلـ
  .چوقۇنىدىغان مۇشرىكالر،ئهخالقسىز،ئابرۇيسىز،دەيۈزلهر  ئىدى
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ــۆزگىرىش  ــدا چــوڭ ئ  كېيىنكــى ئهھلــى ســهلىپ ئۇرۇشــلىرىدا ئهھۋال
ــدى ــۇلمانالر ئىــش.بول ــدىيهدىمۇ -مۇس ــالىيهتتىال ئهمهس بهلكــى ئى پائ

  ئىسالمنىڭ ماھىيىتىدىن قاتتىق يىراقلىشىپ كهتتى
»  الــلهالالهاال «ئىــسالمنىڭ ئاساســى ۋە ئهڭ چــوڭ رۇكىنــى بولغــان 

ــوق   ( ــۇد بهرھهق يـ ــقا مهئبـ ــن باشـ ــالالھ  دىـ ــۇمى  ) ئـ ــڭ ئۇقـ نىـ
ــدىغان،ئهمهلىيهتت   ــۇال دېيىلىـــ ــدا تـــ ــرا ئۆزگىرىپ،تىلـــ ه ئىجـــ

ــدى    ــپ قال ــۆزگه ئايلىنى ــۇرۇق س ــدىغان ق ــتىگه  .قىلىنماي ــڭ ئۈس ئۇنى
-ئــالالھ  قــا ســاپ دىللىــق بىــلهن ئىبــادەت قىلىــشنىڭ ئورنىــدا مــازار

ماشــايىخالرغا چوقۇنــۇش ۋە باشــقا بىــر تــاالي خۇراپــاتالر ئىــسالم       
  .ئهقىدىسىنى چىرمىۋالدى

ــى   ــادەت دىن ــگه ئىب ــگه ئى ــ -كهڭ مهنى ــالىيهتلهرگىال چهكلىنى پ پائ
ــدى ــادەت قىلىــش   .قال ــشى ئىب ــان كى ــادا قىلغ ــالىيهتلهرنى ئ ــى پائ دىن

ۋەزىپىسىنى تۇلـۇق ئـادا قىلغـان ھېـسابلىنىپ،ئۇنىڭغا باشـقا تهلهپـلهر             
ئىنىــڭ ئۈســتىگه دىنــى پائــالىيهتلهر ئهمهلىــي تۇرمۇشــتىن .قويۇلمىــدى

گويـــا دىنـــى پائالىيهتلهرنىـــڭ ئهمهلىـــي .تامـــامهن  چهتنىتىلـــدى
تــوغرا .ۇناســىۋىتى يــوقتهك قىلىۋېتىلــدى  تۇرمــۇش بىــلهن قىلــچه م  

ــازا ۋە قهدەر   ــدىغان قـ ــدىگۈچى كـــۈچ بولىـ ــا ئۈنـ چۈشىنىلـــسه ئالغـ
ــشقا     ــهۋەپ قىلى ــا ۋە س ــشقا، ئاكتىپلىققا،ھهرىكهتچانلىقق ــگهك قىلى ئهم

ــدى  ــۈچكه ئايلىنىــپ قال ــهلبىي ك ــقۇچى س ــشىپ .پۇتالش ــا ياندى بۇنىڭغ
ــېهىر ــشلىتىش قى   .... جىن،س ــۈچلهرنى ئى ــىرلىق ك ــارلىق س ــى قات زغىنلىق

ــدى ــڭ    . كۆتۈرۈلـ ــۇلمانالرنى كائىناتنىـ ــالالھ   مۇسـ ــالهنكى ئـ ۋەھـ
قانۇنىيىتى بـويىچه ئىـش قىلىپ،ھهرقانـداق ئىـشقا تىگىـشلىك سـهۋەپ             
قىلغاندىن كېـيىن ئانـدىن ئـالالھ  قـا تهۋەككـۇل قىلىـشقا،ئالالھ  نىـڭ                 

ــدى  ــانۇنىيهتلىرىنى قوغالشماســلىققا بۇيرۇغــان ئى ــادەتتىن تاشــقىرى ق  :ئ
سىلهر ئـالالھ  نىـڭ دىنىغـا يـاردەم بهرسـهڭالر، ئـالالھ                ! ئمىنالرئى مۇ « 

ســۈرە  ( »قهدىمىڭالرنــى بهر قــارار قىلىــدۇ . ســىلهرگه يــاردەم بېرىــدۇ
 ).ئايهت-7د مۇھهممه
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داۋالىـنىڭالر، ئـالالھ   تهئهال ئـۆزى         ! ئى ئـالالھ  نىـڭ بهنـدىلىرى         «
ــۇپ    ــله قوشـ ــسىنى بىلـ ــسهلگه دورىـ ــر كېـ ــداق بىـ ــالغان ھهر قانـ سـ

 ) .دا رىۋايهت قىلغان ›› ئهدەبى مۇفرىد‹‹بۇخارى( »سالغان
ــر ــسى    -بى ــاخىرەت چۈشهنچى ــا ۋە ئ ــان دۇني ــڭ باغالنغ ــرىگه چى بى

دۇنيـــا ئىـــزدىگهنلهر . بىـــرىگه قارشـــى قۇيۇلـــدى-بۇرمىلىنىـــپ بىـــر
ئـــــاخىرەتنى تاشـــــاليدىغان،ئاخىرەت ئىـــــزدىگهنلهر دۇنيـــــانى 

  .ان بولدىتاشاليدىغان ئۇدۇللۇق تۇرمۇشقا قانائهتلىنىدىغ
ــاد      ــسا،زېمىننى ئاب ــدا بول ــهل قارالغان ــا س ــاخىرەتنى دەپ دۇنياغ ئ

شــۇنىڭ بىــلهن كىــشىلهر يوقــسۇللۇق،    . قىلىــش تاشــلىنىپ قالــدى  
ــا   ــاددى ھهزارەت قاالقلىقىغ ــي، ئهقلى،م ــسهللىك ۋە ئىلمى ــادانلىق ،كې ن

ھهممىــدىن يامــان بــولغىنى شــۇكى كىــشىلهر بــۇ      .پېتىــپ قالــدى 
تهقـــدىرگه تهن بهرمهســـلىكتىن «دىر،ئىـــشالرنىڭ ھهممىـــسىنى تهقـــ

تېخىمـۇ يامـان بـولغىنى شـۇكى        . دەپ تونـۇپ قالـدى    » باشقا چارە يوق    
،كىـشىلهرنىڭ تۇرمۇشــىدا روھ يوقىلىــپ ،پۈتــۈن ھايــاتلىق ئاتــا مىــراس  

ــدى   ــپ قال ــئهنىلهرگه ئايلىنى ــونترول   . ئهن ــاتلىقنى ك ــئهنىلهر ھاي ئهن
ــانلىقى   ــى بولغـ ــدىنىڭ تهركىبـ ــانلىق ئهقىـ ــدىغان جـ ــۈن قىلىـ  ئۈچـ

ــدى  ــدىغان بول ــانلىقى ئۈچــۈن قوغدىلى ــئهنه بولغ . ئهمهس،بهلكــى ئهن
ئىبادەتمۇ ئهنـئهنه، مهسـلهكمۇ ئهنـئهنه، ئايـالالر ھىجـابىمۇ ئهنـئهنه،             

ئـالالھ  قـا قىلىنغـان ئـاڭلىق ئىبـادەت           ... ئابروينى ساقالشـمۇ ئهنـئهنه      
يــاكى ھايــاتلىقنى  كــونترول قىلىــدىغان ئهقىــدىنىڭ بىــر قىــسمى       

ــتىن ــئهنهبولۇش ــرەك ئهن ــۈز  .  بهك ــلىرى ي ــهلىب ئۇرۇش ــى س ــى ئهھل يېڭ
ــڭ     ــۇپ، ئۇالرنى ــۇنداق بۇل ــالى ئهنه ش ــۇلمانالرنىڭ ھ ــدە مۇس بهرگهن

  .يىمىرىلىش ،تۈگىشىش ئېهتىماللىقى چوڭ ئىدى
ــيه  ــلهن  -17مىالدى ــىر بى ــستىئانالر  -19ئهس ــدا خرى ــىر ئارىلىقى ئهس

ـ            ا، ئوتتـۇرا   ئىسالم ئهللىرىگه ھۇجـۇم قوزغـاپ كهلگهنـدە شـىمالى ئافرىق
ــدونېزىيه،   ــسىيا، ھىنــ ــۇدان، ھىندىستان،مااليــ ــسىر، ســ ئافرىقا،مىــ
ــىيا      ــۇرا ئاس ــان ئوتت ــۈپ قالغ ــا چۈش ــالرنىڭ قۇلىغ ــپىن ۋە ئۇرۇس فىلىپ
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ــهتكهنلىكلىرى    ــانلىقالرنى كۆرسـ ــۇن قهھرىمـ ــۇلمانلىرىنىڭ نۇرغـ مۇسـ
ــدى  ــرىگه خاتىرىلهن ــارىخ بهتلى ــپ  .ت ــانلىقالر يېڭىلى ــۇ قهھرىم ــراق ب بى

ئهقىــدە .ىنىــڭ ئــاخىرقى قارشــىلىقلىرى بۇلــۇپ قالــدىچېكىــنگهن جهڭچ
بېــسىلىپ قالغاچقــا كىــشىلهرنىڭ مهغلــۇپ بۇلىــشى ۋە تهســلىم بۇلىــشى 

  .تۇرغان گهپ ئىدى
ــۈزەل    ــۇلمانالر  گـ ــان مۇسـ ــدە تۇرۇۋاتقـ ــاالقلىقى ئىچىـ ھهزارەت قـ
ــته      ــى جهھهت ــيىن روھ ــقاندىن كې ــلهن ئۇچراش ــى بى ــا ھهزارىت ياۋرۇپ

تـــۆزۈملىرىگه مهپتـــۇن  ىـــڭ پىكىـــر ۋەشىكهســـتىلىنىپ، غهربلىكلهرن
ــى   ــپ كهتكهنلىكـ ــئهنىلهردىن چىقىـ ــالق،ۋە ئهنـ ــۇپ،دىن، ئهخـ بۇلـ

  . ھهققىدە كۆپ سۆزلىنىۋاتىدۇ
ــوغرا   ــۆزلهر ت ــسىدىكى س ــى توغرى ــا ھهزارەت ... ھهزارەت پهرق ئهمم

ــۇبىيىتى    ــى مهغل ــدىكى روھ ــلهر ئالدى ــۇلمانالرنىڭ غهربلىك ــى مۇس پهرق
ــهۋ ــر سـ ــيهتكه ۋە يىمىرلىـــشىدىكى بىردىنبىـ ــاراش ئهمهلىـ ەپ دەپ قـ

قــاراش مهغلۇبىيهتنىــڭ ھهقىقــى  ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بــۇ. ئۇيغـۇن ئهمهس 
ــنىگه      ــشنى كهيـ ــارە تېپىـ ــۈك چـ ــۇرۇپ، ئۈنۈملـ ــهۋەبلىرىنى يۇشـ سـ

  .سۈرگهنلىكى ئۈچۈن بىزنى قاتتىق ئازدۇرۋىتىدۇ 
ــقا     ــڭ باش ــدە دۇنيانى ــاش كۆتۈرگهن ــتىم ب ــى قې ــۇلمانالر بىرىنچ مۇس

ىــگه بولغــان مــاددى ھهزارەت ۋە بىلىمــلهرگه جايلىرىــدىكى كىــشىلهر ئ
پهنــگه -مۇســۇلمانالر مــاددى ھهزارەت ۋە ئىلىــم. ئىــگه ئهمهس ئىــدى

ــدىكى   ــسا،ئىككى يېنى ــشمهكچى بول ــى دۆلهت«ئېرى ــارىس -»قهدىم پ
ــۇالتتى  ــۇر بـ ــدىن ئۆگىنىـــشكه مهجبـ ــۇ . ۋە رۇمـ ــۇالر ئهمهلىيهتتىمـ ئـ

 تــاڭ ۋاقىــت بــاش ئهگمىــدى، بىــراق ئــۇالر ھــېچ... شــۇنداق قىلــدى
ئـۇالر مـۇئمىن بولغـانلىقى ئۈچـۈن ئـۆزلىرىنى ھامـان يـۇقىرى              .قالمىدى

  .ھېس قىلدى
مۇســــۇلمانالر ئــــۆز ئهتراپىــــدىكى  بــــۇتپهرەس كاپىرالرنىــــڭ 

بىــراق ئــۇالر . بىلىملىرىنــى ئۆگىنىۋېلىــشقا ناھــايىتى ئېهتىيــاجلىق ئىــدى
موھتــاجلىقتىن ئــۆزلىرىنى تــۆۋەن ھــېس قىلمــايتتى بهلكــى ئــۇالر       
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ــۆزلىرىنى ــى ئ ــېس قىالتت ــك ھ ــۆرمهت  .  ئىززەتلى ــززەت ۋە ھ ــۈنكى ئى چ
ــسۇپ      ــا مهن ــرىگه ،مۇئمىنالرغ ــڭ پهيغهمبى ــالالھ  نى ــا ۋە ئ ــالالھ  ق ئ

ــدى ــگه     . ئى ــا ئى ــلهرگه ۋە بايلىقالرغ ــالىق بىلىم ــاپىرالر گهرچه دۇني ك
  .بولسىمۇ ھۆرمهتلهشكه ئهرزىمهيتتى

ىـلهن  مۇسۇلمانالر ئـۆز ئهتراپىـدىكىلهردىن بىلىـم ئالغانـدا ئىمـان ب           
ــدى      ــان ئى ــڭ تۇرغ ــىدە چى ــش مهۋقهس ــېس قىلى ــۇقىرى ھ ــۆزىنى ي . ئ

ــۇ  ــڭ ب ــۆزگه     ئۇالرنى ــتىن ك ــى جهھهت ــدىكى ئىكك ــى تۆۋەن مهۋقهس
  :چېلىقىدۇ

بىرىنچـــى، مۇســـۇلمانالر كاپىرغـــا ھـــاجهتمهن بولۇشـــنىڭ بېـــسمى 
  .ئالدىدا روھىيهتته قىلچه مهغلۇپ بولمىدى

ــس    ــمه نهرسى ــڭ ھهم ــۇلمانالر كاپىرالرنى ــى، مۇس ــارائىككىنچ -ىنى ق
قــارىنى ئېنىــق پهرق -بهلكــى ئــاق. قۇيــۇق ھالــدا يــۆتكهپ كهلمىــدى

ــى     ــدىغان،ئۆزلىرىگه الزىم ــت كهلمهي ــسىگه زى ــسالم ئهقىدى ئېتىپ،ئى
پايدىـــسى يـــوق يـــاكى ئىـــسالم . بۇلىـــدىغانلىرىنى قۇبـــۇل قىلـــدى

ــاللىۋەتتى  ــانلىرىنى ش ــدۇ ســهپ قارىغ ــسىگه زىــت كېلى ــڭ . ئهقىدى بۇنى
ــۇال    ــۇكى، ئ ــسالى ش ــك مى ــۇل   تىپى ــى قۇب ــڭ بىلىملىرىن ر يۇنانلىقالرنى

ــدى ــدى   . قىل ــۇل قىلمى ــسانىلىرىنى قۇب ــهۇر ئهپ ــڭ مهش ــراق ئۇالرنى . بى
ــۇ ــۈنكى ب ــلىك   چ ــان بۇتپهرەس ــا غهرق بولغ ــسانىلهردە گۇمراھلىقق ئهپ

ــدى  ــوق ئىـ ــۇچىلىكى يـ ــۋىرلهنگهن ئۇقۇغـ ــاھىلىيتى تهسـ ــا .جـ ئهممـ
رىش ئــاخىرقى مهزگىلــدىكى قۇبــۇل قىلىــش ھهرىكىتىــدە تــۈپتىن ئــۆزگى 

يـــۈزەكى قارىغانـــدا ئىككـــى قېتىملىـــق قۇبـــۇل قىلىـــشنىڭ .بولـــدى
ــدۇرغۇچىالر   ــۇل قىل ــلهن قۇب ــۇل قىلغــۇچىالر بى ئوخــشاش بولماســلىقى قۇب
ــپ    ــلىقىدىن كېلى ــشاش بولماس ــڭ ئوخ ــىدىكى ھهزارەت پهرقىنى ئوتتۇرس

ــداق ئهمهس    ــته ئۇن ــسىمۇ ئهمهلىيهت ــدەك كۆرۈن ــۇ  . چىققان ــى ب بهلك
ــۇنجى قېتىملىــ  ــشاشماسلىق ت ــلهن   ئوخ ــى بى ــش ھهرىكىت ــۇل قىلى ق قۇب

ــشاش     ــڭ ئوخـ ــش ھهرىكىتىنىـ ــۇل قىلىـ ــق قۇبـ ــى قېتىملىـ ئىككىنچـ
ــان   ــپ چىقق ــلىقىدىن كېلى ــشتا    . بولماس ــۇل قى ــق قۇب ــى قېتىملى بىرىنچ
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گهرچه مۇســۇلمانالر قۇبــۇل قىلغــۇچىالر بولــسىمۇ يهنىــال ئــۆزىنى يــۇقىرى 
چاغـدا ئىمـان بىـلهن ئـۆزىنى يـۇقىرى ھـېس        چـۈنكى ئـۇ  .ھېس قىلغان

ــڭ    ق ــات ئۇالرنىـ ــۇ كهيپىيـ ــۇقىرى بۇلۇپ،مۇشـ ــاتى يـ ــش كهيپىيـ ىلىـ
ــى ــدانىنى بهلگىلهيتتـ ــشتا  . مهيـ ــۇل قىلىـ ــق قۇبـ ــى قېتىملىـ ئىككىنچـ

ــۆزىنى      ــۇپ، ئ ــشاقالشقان بۇل ــان ۋە قاش ــسىلىپ قالغ ــسا،ئهقىدە بې بول
بهلكـى مهغلـۇبىيهت، تـاڭ      .يۇقىرى ھېس قىلىش كهيپىيـاتى يـوق ئىـدى        

ــس  ــمه نېمىـ ــڭ ھهمـ ــېلىش ۋە غهربلىكلهرنىـ ــداقـ ــاننى -ىنى، پايـ زىيـ
ــدىغان  ــۇن كېلى ــسالمغا ئۇيغ ــۇل  -ئى ــتىن قۇب ــدىغاننى ئايرىماس كهلمهي

ــدى   ــار ئى ــش ب ــسالم    .قىلى ــدا ئى ــۇ چاغ ــۈنكى ب ــقان «چ زامانىۋىالش
نىـــڭ دىقـــقهت مهركىـــزىگه ئايلىنالمىغـــان بۇلـــۇپ، »مۇســـۇلمانالر

ــولىنى    ــڭ يــ ــالالھ  نىــ ــدىن ۋە ئــ ــاغالم ئهقىدىــ ــڭ ســ ئۇالرنىــ
ــىل  ــدىن ھاس ــان   تهدبىقلىغانلىقى ــۇدى قالمىغ ــۈك ۋۇج ــدىغان ئۆزل  بولى

  .ئىدى
دىگهنـــدەك، مۇســـۇلمانالر ھاياتىنىـــڭ » ھامـــان تـــاڭ ئاتىـــدۇ«

ــلىدى     ــشقا باش ــۈنلهر ئاخىرلىشى ــر ك ــدىكى ئېغى ــاخىرقى مهزگىللىرى . ئ
بولۇپمـۇ  (مۇسۇلمانالرنىڭ يۇرتىغا ئىـسالم قايتـا نـۇر چېچىـپ، كىـشىلهر             

ــالر ــالىي ياش ــۇن ) زىي ــڭ ت ــپ، دىننى ــسالمغا قايتى ــتىم نازىــل ئى جى   قې
  .بولغىنىدەك غۇبارسىز سۈپسۈزۈك بولۇشىنى ئىزلهشكه باشلىدى

ــدا    ــر جاي ــداق بى ــرگهن ھهرقان ــسىگه كى ــسالمنىڭ دائىرى ــا ئى تارىخت
ئىــسالم ئــويغىنىش ھهرىكهتلىــرى، ئىــسالمغا دەۋەت قىلغــۇچىالر ۋە     

ئــۇالر ئىـــسالم ئهمهلىيهتـــته  . مۇســۇلمان ياشـــالر بارلىققــا كهلـــدى  
ــۇدرەت   تهتبىقلىنىپ، ــۇلمانالر ق ــائهن مۇس ــسىگه بىن ــڭ ۋەدى ــالالھ  نى ئ

ــۇلمانلىقى   ــۈمران بۇلـــۇپ، ئۆزلىرىنىـــڭ ھهقىقـــى مۇسـ تېپىـــپ ،ھۆكـ
ــۈتمهكته   ــۈنلهرنى ك ــدىغان ك ــان قىلى ــى  «.ناماي ــالالھ   ئىچىڭالردىك ئ

ئىمــان ئېيتقــان ۋە ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلغــان كىــشىلهرگه،ئۇالردىن  
ــدا ھۆكــۈمران   ــۇرۇن ئــۆتكهنلهرنى زېمىن ــۇم ب قىلغانــدەك،ئۇالرنىمۇ چوق

ھۆكۈمران قىلىـشنى،ئۇالر ئۈچـۈن تاللىغـان دىننـى چوقـۇم مۇسـتهھكهم             
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ــدۇرۇپ   ــا ئايالن ــسىنى ئامانلىقق قىلىــپ بېرىــشنى ۋە ئۇالرنىــڭ قورقۇنجى
ــدى  ــشنى ۋەدە قىل ــېچ     . بېرى ــا ھ ــدۇ، ماڭ ــادەت قىلى ــا ئىب ــۇالر ماڭ ئ

 ).ئايهت -55سۈرە نۇر ( » نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهيدۇ
ــۇ   يو ــراق ب ــۆپ، بى ــالر ك ــدىغان داۋان ــالغۇ بولى ــشقا توس ــدا مېڭى  ل

  .داۋانالر مېڭىشنى چهكلىيهلمهيدۇ
بىــر تهرەپــتىن كىــشىلهر ئىــسالمنىڭ مــاھىيىتىنى بىلمهيــدۇ، ئېتىقــادى 
ــسالمدىن    ــشاشال ئى ــسۇن ئوخ ــلهكته بول ــي مهس ــاكى ئهمهلى ــتا ي تونۇش

ۇم يهنه بىـــر تهرەپـــتىن ئىـــدىيىۋى ھۇجـــ. قـــاتتىق يىراقلىـــشىۋاتىدۇ
دىنىـــدىن چىقىـــپ غهربـــكه   ) بولۇپمـــۇ ياشـــالرغا (كىـــشىلهرگه 

ــق    ــشنى چىرايلىـ ــدىن چىقىـ ــڭ چهكلىمىلىرىـ ــشنى، ئهخالقنىـ ئهگىشىـ
ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه ھهرقايـــسى جـــايالردا دىـــن     .كۆرســـىتىۋاتىدۇ

دۈشــمهنلىرى دەۋەتچىــلهرگه زىيانكهشــلىك قىلىــپ، كۈچىنىــڭ بېــرىچه  
  .دەۋەت يولىغا تۇساق قۇرۇۋاتىدۇ

  ....خۇشخهۋەرلهر بارشۇنداقتىمۇ 
  .توساقالردىن چوڭ خۇشخهۋەرلهرھېس قىلىشىمچه 

ھــازىر ئىــسالم دۇنياســىنىڭ ھهر قايــسى جايلىرىــدا مهۋجــۇت بۇلــۇپ 
تۇرىۋاتقان ئىسالم ئـويغىنىش ھهرىكىتـى ئـۆزىگه خـاس مهنىـگه ئىـگه              

  ...بىر تارىخى ھادىسىدۇر
ۇدى ئىــسالم ئــويغىنىش ھهرىكىتــى بىــرتهرەپتىن خرىــستىئان ۋە يهھــ

قىـساسچىلىرى ئىككـى ئهســىرگه يـېقىن ۋاقىتــتىن بۇيـان مۇســۇلمانالرنى     
دىندىن چىقىـرىش ئۈچـۈن مۇسـۇلمانالرنى دىنـدىن چىقىـرىش ئۈچـۈن             
ــگهن      ــا كهل ــيىن بارلىقق ــهتكهندىن كې ــشچانلىقالرنى كۆرس ــۆپ تىرى ك
ــاددى      ــاق م ــڭ قۇرغ ــسانىيهت غهربنى ــتىن ئىن ــر تهرەپ ــسا،يهنه بى بول

ــىزلىن  ــدىن ئۈمىدسـ ــۆز   ھهزارىتىـ ــا كـ ــر قۇتقۇزغۇچىغـ ــى بىـ ىپ، يېڭـ
  .تىكىۋاتقان تارىخى بۇرۇلۇش پهيتىدە بارلىققا كهلدى

ــا      ــان دىنغـ ــا قىلغـ ــا ئاتـ ــالالھ   ئۇالرغـ ــۇلمانالر پهقهت ئـ مۇسـ
ــدىكى   ــۇپ، بۇيۇنلىرى ــستىن قۇتۇل ــلهن قايتقاندىال،كىرزى ــتچىللىق بى راس
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ــۇت ــاق، پ ــر-تاق ــدىكى زەنجى ــان -قوللىرى ــاجراپ ش ــشهنلهردىن ئ -كى
  . ئهسلىگه كهلتۈرەلهيدۇشهرىپىنى

ــان     ــل قىلغ ــۈن نازى ــش ئۈچ ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــالالھ   ئ پهقهت ئ
ــان    ــازىرقى زام ــۇزۇپ، ھ ــستىن قۇتق ــسانىيهتنى كىرزى ــولال ئىن ــي ي ئىالھى

بىـــز « .جاھىلىيىتىنىـــڭ مـــۇرەككهپ مۇشـــكۈلچىلىكىنى ھهل قىالاليـــدۇ
ــلهن    ــۆجىزىلىرىمىز بىـ ــهن مـ ــى روشـ ــقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنـ ھهقىـ

ەتتۇق ۋە ئـۇالر بىـلهن بىلـله، ئىنـسانالر ئـادالهتنى بهرپـا قىلـسۇن                ئهۋ
  ».قانۇننى چۈشۈردۇق دەپ كىتابنى ۋە

چـــېچهككه پـــۈركهنگهن، ئاســـان مـــاڭغىلى -لـــېكىن بـــۇ گـــۈل
بهلكـــى ئـــۇ .بولىـــدىغان يولـــدىكى كۆڭۈللـــۈك ســـاياھهت ئهمهس

ــازابالر  ــالر ۋە ئ ــانالر،كۆز ياش ــلهر ،ق ــدىكى  ...تىكهن ــان يول ــلهن تولغ بى
مــۇئمىنالر دىننــى ئىــسكهنجىگه ئالغــان    .شــهققهتلىك ســهپهردۇر مۇ

ــكۈل      ــۇ مۈش ــاي ش ــا پهرۋا قىلم ــدىكى داۋانالرغ ــمهنلهرگه ۋە يول دۈش
ــدۇ  ــهپهرگه ئاتلىنى ــدۇ    ...س ــۇدرەت تاپى ــدىن ق ــسالم قايتى ــا ئى . ھهتت

پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ تۆۋەنــــدىكى ھهدىــــسىدە خهۋەر 
ــق ي  ــق غېرىبلىـ ــى قېتىملىـ ــرىلگهن ئىككىنچـ ــدۇبېـ ــسالم « :وقىلىـ ئىـ

غېرىبلىــــق بىــــلهن باشــــالندى،يهنه بىــــر قېــــتىم غېرىبلىــــشىدۇ، 
) مۇســـلىم رىـــۋايىتى( ».غېرىبالشـــقانالرغا خـــۇش مۇبـــارەك بولـــسۇن

ــدە ــڭ رىۋايىتى ــۇش« :تىرمىزىنى ــا خ ــسۇن،ئۇالر  غېرىبالرغ ــارەك بول مۇب
  .دەپ بار».كىشىلهر بۇزغان سۈننىتىمنى تۈزەيدۇ

ــۇ ــۇلمانالرنىڭ پ بـ ــا مۇسـ ــساالمنىڭ كىتابتـ ــبهر ئهلهيهىسـ هيغهمـ
ــسته خهۋەر     ــدىكى ھهدىـ ــدىن تۆۋەنـ ــۇقىرى پهللىـ ــدىكى يـ دەۋرىـ
ــهۋەبلهرنى      ــشىدىكى س ــۈپ قېلى ــالهتكه چۈش ــۈكتهك ھ ــرىلگهن كۆپ بې

سـىلهرگه بـارلىق مىللهتـلهر بىـر لوقمـا          «.كۆرسىتىپ بېرىـشكه تىرىـشتىم    
كــۈنلهردە ســانىمىزنىڭ  شــۇ ›تائامغــا ئوالشــقاندەك ئۇلىــشىپ كېلىــدۇ،

دېيىلگهنــدە، پهيغهمــبهر ‹پ كهتكهنلىكىــدىن شــۇنداق بۇالمــدۇ؟ئــازال
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بهلكــى شــۇكۈنلهردە ســانىڭالر كــۆپ،بىراق ســهلدىكى : ئهلهيهىســساالم
  ».كۆپۈككه ئوخشاپ قالىسىلهر، دېدى

ــاالپهتلهرگه    ــۇن تـ ــدا نۇرغـ ــارىخى جهريانـ ــۇلمانالر تـ يهنه مۇسـ
ئۇچرىغانــــدىن كېــــيىن ھــــازىرقى ۋاقىتتــــا قايــــسى ئهھۋالــــدا 

ــدۇم   تۇرۇۋات ــى بول ــۇپ بهرمهكچ ــانلىقىنى يورۇت ــسالم  . ق ــدا ئى ئاخىرى
ــۇ  ــى، ب ــويغىنىش ھهرىكىت ــا   ئ ــشارىتى، قولغ ــارىخى بې ــڭ ت ھهرىكهتنى

ــشلىك   ــكه تېگىــ ــا كهلتۈرۈشــ ــرى ۋە قولغــ ــۈرگهن نهتىجىلىــ كهلتــ
بــۇ ئــارقىلىق ئىــسالمنى . نهتىجىلىرىنــى كۆرســىتىپ بېرىــشكه ئۇرۇنــدۇم

ــ  ــان ياشـ ــنا بۇلۇۋاتقـ ــكه تهشـ ــدىكى ئهمهلىيلهشتۈرۈشـ الرنىڭ تۆۋەنـ
نېمىــشقا مۇســاپه ئــۇزىراپ « :ســوئاللىرىغا جــاۋاپ بهرمهكچــى بولــدۇم

ــدۇ؟،دەۋەت    ــپ كېتىـ ــشقا كېچىكىـ ــپىش نېمىـ ــۇدرەت تېـ ــدۇ ؟،قـ كېتىـ
  »...قىلىشنىڭ يولى نېمه؟ توغرا يول قهيهردە؟

ــااليمهن،مهن  «  ــنى خـ ــشىچىال تۈزەشـ ــدىن كېلىـ مهن پهقهت قۇلۇمـ
ــاردىمى بولغا  ــڭ يــ ــالالھ  نىــ ــپهقهت ئــ ــۇۋەپپهقىيهت نــ دىال مــ

  ) . ئايهت -88سۈرە ھۇد  ( »قازىنااليمهن
بۇ ئۇرۇنۇشـلىرىمدا ئۇتـۇق قازانغـان بولـسام، ئـالالھ  قـا تهشـهككۈر                

ــتىمهن ــى    .ئېيـ ــدىن كهلگىنـ ــسام، قۇلۇمـ ــان بولـ ــۈزۈپ قويغـ كهتكـ
  .شۇنچىلىك، ئالالھ  تىن توغرا يولغا سېلىشىنى تىلهيمهن

تۈكۈۋاتقـــانالرنى تـــوغرا  ئـــالالھ   ئىـــسالم ئېكىنزارلىقىـــدا تهر   
كۆزقاراشقا ۋە ئـالالھ   مۇئمىنالرغـا تاپـشۇرغان ئامـانهتنى ئـادا قىلىـش                

  !ئۈچۈن ئهستايىدىل ھهرىكهت قىلىشقا نىسپ قىلغاي
  

 مۇھهممهت قۇتۇب
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 مىسلىسىز بىر ئهۋالد كىشىلهر
  
ــۇ ــساالم   ب ــبهر ئهلهيهىس ــدە پهيغهم ــشىلهر ھهققى ــىلهرنىڭ « :كى س

بۇخـــارى ۋە  (دېـــگهن »ڭ دەۋرىمـــدىكىلهردۇر ياخـــشىلىرىڭالر مىنىـــ
ئــــۇالر پــــاك ئــــالالھ  نىــــڭ تولــــۇق  . ) مۇســــلىم رىــــۋايىتى 

ســىلهر ئىنــسانالر مهنپهئهتــى   « :مۇئهييهنلهشتۈرۈشــىگه ئېرىــشكهن 
ــانلىقتىن   ــۇيرۇپ يامـ ــشىلىققا بـ ــا چىقىرىلغان،ياخـ ــۈن ئوتتۇرىغـ ئۈچـ

 ىلهرتوسىدىغان، ئـالالھ  قـا ئىمـان ئېيتىـدىغان ئهڭ ياخـشى ئۈممهتـس              
 ) .ئايهت -110سۈرە ئال ئىمران ( »

ــسالم     ــتۈرۈپ، ئىـ ــى بىرلهشـ ــلهن ئهمهلىيهتنـ ــدىيه بىـ ــۇالر ئىـ ئـ
ئىـــدىيىلىرىنى ئهمهلىـــيهتكه ئايالنـــدۇرۇپ، رېئـــاللىقنى ئىـــدېئاللىق 

  .دەرىجىسىگه كۆتۈردى
ــڭ     ــۇ دىننى ــدېئالىزم مۇش ــستىك ئى ــاكى رېئالى ــالىزم ي ــدىئال رېئ ئى

  .رئهڭ گهۋدىلىك بىر ئاالھىدىلىكىدۇ
ھىنــدى دىنــى، بــۇددا دىنــى، خرىــستىئان دىنــى تهدبىقــالش قىــيىن  
ــهل     ــيهتلهرگه س ــاددى ئهمهلى ــيهتلهر ۋە م ــسانىي زۆرۈرى ــان، ئىن بولغ
قارايــــدىغان روھــــانى ئىــــدىيىلهرنى تــــۈزۈپ، كىــــشىلهرنى     
رەھىمــسىزلهرچه يۇقىرىغــا تارتىــپ، ھــاۋا بوشــلۇقىدا ئېــسىلدۇرۇپ      

ــدى  ــداق قىلمى ــى ئۇن ــسالم دىن ــدى، ئى ــسمانى  ئ. قوي ــى جى ــسالم دىن ى
ــساننى      ــدى، ئىنـ ــۆككه كۆتۈرمىـ ــاددىيلىقىنى كـ ــى ۋە مـ تهلهپلهرنـ
زۆرۈرىـــيهت دائىرىـــسىدە قامـــاپ قويمىـــدى، ئىـــدېئاللىقنى ئىـــشقا  
ــى     ــمىدى، بهلك ــشتىن توس ــۇقالردا پهرۋاز قىلى ــالى ئۇپ ــۇرىدىغان ئ ئاش

شــۇنىڭ بىــلهن  . ئــارا ماسالشــتۇردى -مــاددا بىــلهن روھنــى ئــۆز   
ــهل قا  ــيهتكه س ــهل   ئهمهلى ــدېئاللىققا س ــدېئاللىق، ئى ــدىغان ئى رىماي
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ــارىختىكى    ــسىدە ت ــشى نهتىجى ــڭ ئۇچرىشى ــدىغان ئهمهلىيهتنى قارىماي
  .ئهنه شۇ مىسلىسىز كىشىلهر ۋۇجۇدقا كهلدى

بىز شـۇ كىـشىلهر بىـلهن تونۇشـۇپ، ھـازىرقى ئهھـۋالىمىزدا ئۇالرنىـڭ               
ــڭ    ــپ، ئۆزىمىزنى ــپ چىقى ــى تېپى ــدىغان تهرەپلىرىن ــۈلگه بولى ــزگه ئ بى

ىــسالم ھهقىقىتىــدىن يىراقالشــقان يــاكى يىراقالشــمىغانلىقىمىزنى تېپىــپ ئ
  .چىقىشقا ئېهتىياجلىقمىز

ئاشـــۇ مىسلىـــسىز كىـــشىلهرنىڭ ســـىمالىرىنى سىزىـــشتىن بـــۇرۇن، 
ــا   ــۇقىرى چوققىغ ــارىختىكى ئهڭ ي ــۇالرنى ت ــا تهســىر كۆرســىتىپ ئ ئۇالرغ

  !كۆتۈرگهن ئامىلالر بىلهن تونۇشۇپ چىقايلى
ىنـى بىـر ،تىلـى بىـر مهدەنىيىتـى بىـر، تـارىخى بىـر،                ئهرەبلهرنىڭ زېم 
ــر  ــى بى ــدى....مهنپهئهت ــرى   . ئى ــائىي پهنلى ــڭ ئىجتىم « جاھىلىيهتنى

ــهكىللهندۈرىدۇ   ــلهت ش ــرلىكلهر مىل ــۇنداق بى ــشىدۇ» مۇش ــراق . دېيى بى
ــسىمۇ،     ــار بول ــامىللىرى ب ــېلىش ئ ــرلىككه ك ــۇنداق بى ــلهردە ئهش ئهرەب

ېچىالڭغــۇ ھــالهتته تــۇرۇپ ئــۇزۇن زامــانالردىن بىــرلىككه كــېلهلمهي چ
ئــۇالر مىلــلهت بۇلــۇپ ئۇيۇشــمىغاننىڭ ئۈســتىگه قهبىلىــلهرگه . كهلــدى

بۆلۈنــۈپ، ئىالھــى ھىــدايهتتىن يىراقالشــقان جــاھىلىيهتكه ۋە قــان      
ئىـــسالم ئـــۇالرنى ئهنه .قىـــساسالرغا يهم بۇلـــۇپ كهلمهكـــته ئىـــدى

شــــۇھالهتتىن شــــهخىس ۋە قهبىــــله ســــۈپىتىدە ئهمهس، بهلكــــى  
ــارىختىكى ئ ــسهلدۈردى تـ ــۈپىتىدە يۈكـ ــۈممهت سـ ــا ئـ ــۇ . هڭ كاتتـ بـ

ــق بهردى   ــۇنداق گۇۋاھلى ــالالھ   ش ــان ئ ــا چىقارغ ــۈممهتنى ئوتتۇرىغ : ئ
ــا    «  ــۈن ئوتتۇرىغـــ ــى ئۈچـــ ــسانالر مهنپهئهتـــ ــىلهر ئىنـــ ســـ

ــا   ــالالھ  ق ــۇيرۇپ يامــانلىقتىن توســىدىغان، ئ چىقىرىلغان،ياخــشىلىققا ب
ال ئىمــران ســۈرە ئــ ( »ئىمــان ئېيتىــدىغان ئهڭ ياخــشى ئۈممهتــسىلهر

 ) . ئايهت -110
ــڭ     ــۇ ئۈممهتنى ــهكىللهندى؟ ب ــداق ش ــۈممهت قان ــسىز ئ ــۇ تهڭداش ب

  شهكىللىنىشى ۋە باش كۆتۈرۈشىگه قايسى ئامىلالر تهسىر كۆرسهتتى؟
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ئـۈممهت ئـۆزى شهكىللىنىـشتىن بىـر قـانچه ئهسـىر        شهك يـوقكى، بـۇ  
ــام   ــان خــ ــاپ كېلىۋاتقــ ــارىدا ياشــ ــالپ يهرشــ ــدىن باشــ بۇرۇنــ

ــڭ ــهكىللهندى ماتېرىيالالرنى ــدىن ش ــۈچ   .  ئۆزى ــېهرى ك ــر س ــراق بى بى
ئازغىنه ۋاقىـت ئىچىـدە مۇشـۇ خـام ماتېرىيـالالردىن جاھـان تارىخىـدا               

نهچــچه . مىــسلى كــۆرۈلمىگهن بىــر مهھــسۇالتنى پىشــشىقالپ ئىــشلىدى
ئهســىر مابهينىــدە كېرەكــسىز تاشــالندۇقالرغا ئايلىنىــپ كهتــكهن ئاشــۇ  

ــسۇال  ــسىز مهھـ ــالالردىن تهڭداشـ ــام ماتېرىيـ ــشلهپچىقارغان خـ ت ئىـ
  گىگانت كۈچ نېمىدۇ؟
گىگانــت كـۈچ ھهممىــدىن ئــاۋۋال ئىنــسانىيهتنى   شـهك يــوقكى، بــۇ 

ــش    ــۇرۇپ چىقى ــدىن ق ــۇيىچه قايتى ــسى ب ــڭ كۆرسهتمى ــي ۋەھىينى ئىالھى
قۇرئـان   بـۇ « : قۇرئـان كهرىمـدۇر  -ئۈچۈن نازىل بولغان بۈيـۈك كىتـاب  
 ) . ئايهت -9سۈر ئىسرا  ( »ھهقىقهتهن ئهڭ توغرا يولغا باشاليدۇ 

ــاھىمىزدا   « ــڭ دەرگـ ــۇزدا بىزنىـ ــقهتهن لهۋھۇلمهھپـ ــان ھهقىـ قۇرئـ
ــابتۇر  ــك كىت ــك ھېكمهتلى ــۇقىرى مهرتىۋىلى ــرۇف  (  » ي ــۈرە زۇخ -43س

 ) . ئايهت 
ــڭ    ــىتىدۇ؟ ئۇالرنىـ ــىر كۆرسـ ــداق تهسـ ــادەملهرگه قانـ ــان ئـ قۇرئـ
ــدۇ؟      ــدۇرۇپ قۇيام ــا ئايالن ــقا مهخلۇقق ــپ باش ــادەملىكىنى ئۆزگهرتى ئ

ــسۇ ــان! يوقـ ــۈن  قۇرئـ ــۆزگهرتىش ئۈچـ ــى ئـ ــسانالرنىڭ پىترىتىنـ  ئىنـ
ــسىدە     ــان كۈنىـ ــالالھ   ياراتقـ ــۇالرنى ئـ ــى ئـ ئهڭ « ئهمهس، بهلكـ

ــان  ــهكىلدە يارىتىلغ ــق ش ــن (»چىرايلى ــۈرە تى ــايهت -4س ــالىتىگه ) ئ ھ
ــان  ــل بولغـ ــۈن نازىـ ــايتۇرۇش ئۈچـ ــرىتىگه  «:قـ ــڭ پىتـ ــالالھ  نىـ ئـ

ــلهن يارا  ــرەت بى ــۇ پىت ــسانالرنى ش ــالالھ   ئىن ــان ، ئهگهشــكىنكى ، ئ تق
ــوغرا    ــى ت ــسالم دىن ــدۇ، ئى ــۆزگىرىش بولماي ــدا ئ ــالالھ  نىــڭ ياراتقىنى ئ

ــدۇ    ــسى بىلمهي ــسانالرنىڭ تولى ــېكىن ئىن ــدۇر ل ــۈرە رۇم ( »دىن -30س
 .) ئايهت 

ــېنىڭچه   ــۇ؟ سـ ــارتقىنىنى كۆرگهنمـ ــۈرنى تـ ــهن ماگنىتنىـــڭ تۆمـ سـ
! ماگىنىـــت تۆمۈرنىـــڭ خـــاراكتېرىنى ئۆزگهرتىۋىتهمـــدۇ؟ يوقـــسۇ    
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ــڭ ز  ــت تۆمۈرنى ــچه    ماگىنى ــلهپ، زەررى ــدىن رەت ــى قايتى ەررىچىلىرىن
دە، تۆمــۈردىن بــۇرۇن چىقمىغــان ماگىنىــت -چېچىالڭغۇلــۇقنى تۈگىتىــدۇ
ئـالالھ  نىـڭ كىتابىـدا نازىـل قىلىنغـان بـۇ             . توك ئېنىرگىنىيـسى چىقىـدۇ    

قۇرئـان  . دىن ئىنـسانىيهت روھىيـتىگه ئهنه شـۇنداق تهسـىر كۆرسـىتىدۇ           
ــپ،   ــىڭىپ كىرى ــتىگه س ــسانىيهت روھىي ــى  ئىن ــيهت زەررىچىلىرىن  روھى

ــان خــام    ــدە زايه بۇلۇۋاتق ــاڭگىراش ئىچى ــپ گ ــلهپ، چېچىلى ــا رەت قايت
  .ماتېرىيالالرنى ئالهمشۇمۇل كۈچلهرگه ئايالندۇرىدۇ

ــۈچكه      ــى كـ ــالالھ ارنـ ــام ماتېرىيئـ ــۇ خـ ــڭ چېچىالڭغـ قۇرئاننىـ
ئايالندۇرۇشـــتىكى ســـىرى زادى قهيهردە؟ قۇرئاننىـــڭ مۆجىزىلىـــك    

ــۈك باي ــدىمۇ؟ كۈچل ــڭ  تىزىقى ــسىدىمۇ؟ قۇرئاننى ــهن مهنى ــدىمۇ؟ روش انى
ئـــاخىرەت ۋە ئـــاخىرەت كۆرۈنۈشـــلىرى ھهققىـــدە ســـۆزلهپ كۆڭـــۈل 
ــورۇقلىرى   ــانۇنلىرى، يولي ــڭ ق ــدىمۇ؟ قۇرئاننى ــارلىرىنى جىغىلداتقانلىقى ت
ۋە  تۈزۈملىرىـــــدىمۇ قىســـــسهلىرى، تهمـــــسىللىرى، ئىبرەتلىـــــك 

ۆجىزىلىــك ۋە چهكــسىز م ھىكايهتلىرىــدىمۇ؟ ئــالالھ  نىــڭ ئهزىمىتىنــى
قــۇدرىتىنى دائىــم ئهســلهتكهنلىكىدىمۇ؟ شۈبهىــسىزكى، ســىلهر ئاشــۇنىڭ 

قۇرئاننىـڭ ھهربىـر ھهرىپـى ئـۆز نۆۋىتىـدە ئـۆزگه خـاس              ... ھهممىسىدە
  .مهنه بېرىپ، ئۆزگه خاس تهسىر كۆرسىتىدۇ

بىراق بىـز؛ ئۇلـۇھىيهت تېمىـسى ، يهنـى ئـالالھ  تىـن باشـقا مهئبـۇد                   
ــا قۇرئا  ــگهن تىم ــوق دې ــسهك   بهرھهق ي ــا، دې ــوڭ تىم ــدىكى ئهڭ چ ن

  .خاتاالشقان بولمايمىز
دېـــگهن كىتابتـــا مۇنـــداق دېـــگهن » قۇرئـــان تهتقىقـــاتى«مهن 
قۇرئــان دەســلىۋىدە ئــالالھ  قــا شــېرىك كهلتۈرىــدىغان      : ئىــدىم

مۇشـــرىكالرنىڭ ئهقىدىـــسىنى  شـــۇ.مۇشـــرىكالرغا خىتـــاب قىالتتـــى
 تـــوغرىالش ئۈچـــۈن ئۇلـــۇھىيهت مهسىلىـــسىنى مهركهزلىـــك بايـــان

ــان ــۈرىلهردە  . ( قىلغ ــان س ــل قىلىنغ ــدە نازى ــۇ مهككى ــۈزەكى ) بولۇپم ي
بىــراق مهدىنىــدە قۇرئــان ســۈرىلىرىدە . قارىغانــدا شــۇنداقتهك بىلىنىــدۇ

ــسالمىي     ــۈممهت ،ئىـ ــسالمىي ئـ ــتهھكهملىنىپ، ئىـ ــانى مۇسـ ۋە ئىمـ
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دۆلهت، ئـــالالھ   يولىـــدا ئـــۇرۇش قىلىـــدىغان ئىـــسالمىي قوشـــۇنغا  
غــا قارىتىلغــان ســۆزلهردە ئۇلــۇھىيهت    ئايلىنىــپ بولغــان مۇئمىنالر 

ــۇ  ــايىن  مهسىلىـــسىنىڭ ئىزچىـــل تهكىتلىنىـــشى بـ ــىلىنىڭ ئىنتـ مهسـ
ئۇنـــداقتا بـــۇ مهســـىلىنىڭ قۇرئانـــدا . مـــۇھىملىقىنى چۈشـــهندۈرىدۇ

ــتىم     ــۇنجى قې ــاننى ت ــهۋەب قۇرئ ــشىدىكى س ــان قىلىنى ــك باي مهركهزلى
ــىلىنى   ــۇ مهس ــى ب ــدا ئهمهس،بهلك ــار قىلغانلىقى ــڭ ئىنك ڭ ئاڭلىغانالرنى

ــشىلىق    ــدىغان، ياخـ ــشىلىققا ئاچىـ ــى ياخـ ــسانالرنىڭ قهلبلىرىنـ ئىنـ
ــاچقۇچ   ــدىغان ئ ــجه چىقىرى ــدىغان ، ياخــشى نهتى ــتىگه تهربىيىلهي ئۈس

  بولغانلىقىدا؛
ــىيهتلىك     ــسىدەك خاس ــۇھىيهت مهسىلى ــته ئۇل ــى يېتىلدۈرۈش قهلبلهرن

  .ئاچقۇچنىڭ تېپىلمىغانلىقىدا 
ــۈ   ــالش ئۈچ ــكه باش ــانالرغىمۇ ھهقىقهت ــار قىلغ ــىله ئىنك ــۇ مهس ن مۇش

ــدۇ  ــاب قىلىنىـ ــلهن خىتـ ــاننى  ... بىـ ــشاشال ئىمـ ــۇ ئوخـ مۇئمىنالرغىمـ
ــاب    ــلهن خىت ــىله بى ــۇ مهس ــېڭىالش ئۈچــۈن مۇش ــتۇرۇش ۋە ي چوڭقۇرالش

مۇئمىنالرغــا قارىتىلغــان . چــۈنكى ئىمــان مىسلىــسىز ئۇزۇقتــۇر. قىلىنىــدۇ
ــاراڭ  ــايهتكه ق ــۇ ئ ــۇئمىنالر«: مۇن ــى م ــڭ  ! ئ ــالالھ  نى ــا ،ئ ــالالھ  ق ئ

رىگه، ۋە ئـــالالھ   ئۇنىڭغـــا نازىـــل قىلىنغـــان كىتابقـــا ۋە پهيغهمبىـــ
ســۈر نىــسا ( »!ئىلگىــرى نازىــل قىلغــان كىتابالرغــا ئىمــان كهلتــۈرۈڭالر

 ) . ئايهت -36
دەۋاتىـــدۇ ! مانـــا بـــۇ ئـــايهت مۇئمىنالرغـــا ئىمـــان كهلتـــۈرۈڭالر

ــۇ    ــان ب ــنى تهلهپ قىلغ ــان كهلتۈرۈش ــۇالر ئىم ــالهنكى ئ ــايهت  ۋەھ ئ
 دېـمهك بـۇ  . ىبۇرۇن  ئىمـان ئېيتىـپ بولغـان ئىـدى    نازىل بولغاندا ئالل

ئـــايهتته ئـــۇالردىن تهلهپ قىلىنىـــۋاتقىنى  قهلىبلىرىـــدىكى ئىمـــاننى 
  .تېخىمۇ قهدىرلهش ۋە ئىماننى زىيادە قىلىشتۇر

ــدىن      ــا يېڭى ــۇالرنى گوي ــىتىپ ئ ــىر كۆرس ــرىكالرغا تهس ــان مۇش ئىم
ــدۇردى    ــادەمگه ئايالن ــر ئ ــقىچه بى ــدەك باش ــۇالر ئىمــ ...تۇغۇلغان ان ئ

ــىر      ــل تهس ــا ئىزچى ــان ئۇالرغ ــۇ، يهنه ئىم ــدىن كېيىنم ــپ بولغان ئېيتى
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ــهتتى ــگه  . كۆرس ــىگه ئى ــڭ مۇئهييهنلهشتۈرۈش ــۇالر قۇرئاننى ــدە ئ نهتىجى
ــدى   ــشىلهرگه ئايالنـ ــسىز كىـ ــان مىسلىـ ــسانالر  «: بولغـ ــىلهر ئىنـ سـ

ئهڭ ياخــــشى ... مهنپهئهتــــى ئۈچــــۈن ئوتتۇرىغــــا چىقىرىلغــــان
 ) . ئايهت -110سۈرە ئال ئىمران  ( »ئۈممهتسىلهر 

ــدۇر  ــڭ ئاچقۇچى ــان قهلبلهرنى ــۇنداق ئىم ــڭ  . ش ــالالھ  نى ــبلهر ئ قهل
ــدا     ــۈزلهنگهن ۋاقتى ــشكه ي ــوغرا يۈزلىنى ــپ، ت ــول تېپى ــلهن ي ــۇرى بى ن

بۇنىــڭ ســهۋەبى شــۇكى، كــۆپ قېــتىم . ئىمــان خاســىيهتلىك ئــاچقۇچتۇر
ــش     ــادەت قىلىـ ــدە ئىبـ ــسان پىترىتىـ ــۆتكىنىمىزدەك ئىنـ ــپ ئـ ئېيتىـ

. قهت ئىبــادەت قىلىــدىغان مهئبــۇد ئوخــشىمايدۇپه...خۇسۇســىيىتى بــار
ئــالالھ   مهئبــۇد بولغانــدا ... ھايــاتلىق يــولى مهئبۇدقــا قــاراپ بولىــدۇ

ئېنىــق بايــان ... نــاتوغرا-گۈزەللىــك، تــوغرا-ھــارام، ســهتلىك-ھــاالل
باشــقا نهرســه مهئبــۇد . قىلىنغــان ئىالھــى يــول ھايــاتلىق يــولى بولىــدۇ

مهئبــۇد مهيلــى . ئبــۇد بهلگىلهيــدۇبولغانــدا، ھايــاتلىق يــولىنى شــۇ مه
ھهۋەس بولــسۇن يــاكى تۈرلــۈك   -ئۇچــۇق ئاشــكارىالنغان ھــاۋايى  

شــوئار ۋە نامالرنىــڭ تــېگىگه يۇشــۇرۇنغان خاھىــشالر بولــسۇن بهرىبىــر  
ــشاش ــسىمۇ    . ئوخ ــهكلهن ئوخشىمى ــاھىلىيهتلهر ش ــۈك ج ــقا تۈرل شۇڭالش
ــر شهخىــسنىڭ خاھىــشى يــاكى . ھهۋەس بولۇشــتا ئوخــشاش-ھــاۋايى بى

 توپ شهخىـسنىڭ خاھىـشى ۋەيـاكى پۈتـۈن ئىنـسانالرنىڭ خاھىـشى              بىر
  .ھهۋەستۇر-بهرىبىر ھاۋايى

ــا مــــاس   ئىالھــــى يــــول ياراتقــــان مهخلۇقلىرىنى،مهخلۇقالرغــ
كېلىـــدىغان نهرســـىلهرنى، مهخلـــۇقالرنى تۈزەيـــدىغان نهرســـىلهرنى 

ــان   ــل قىلىنغ ــدىن نازى ــدىغان زات تهرىپى ــنچىكىلهپ بىلى ــۇ. ئى زات  ب
ــدە   ــۈنكى كۈن ــدۇ  بۈگ ــۇق بىلى ــشالرنى تول ــان ئى ــا   . بۇلۇۋاتق ــۇ زاتق ئ

ــدۇ   ــى قالماي ــش مهخپ ــداق ئى ــۈز بهرگهن   . ھېچقان ــازىر ي ــۇزات، ھ ئ
ــر      ــدىغان بىـ ــدىن ھالقىيـ ــسنىڭ ئۆمرىـ ــىرى شهخىـ ــسىمۇ تهسـ بولـ
ــىرىنىمۇ    ــشالرنىڭ تهسـ ــكارىلىنىدىغان ئىـ ــيىن ئاشـ ــانالردىن كېـ زامـ

تنىــڭ زا ئــۇ زات ھېكمهتلىــك، ئادىــل بۇلــۇپ، خاھىــشالر ئــۇ . بىلىــدۇ
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ئــۇ، بىهــاجهت زاتتــۇركى ھۆكۈمــدە ئــۆز     . ئــادىللىقىنى بۇزالمايــدۇ 
ــدۇ  ــىرىگه ئۇچرىماي ــڭ تهس ــرى ۋە ئىهتىياجلىرىنى ــۇ زات ... مهنپهئهتلى ئ

ــكه ــالالھ  دۇر-يهك ــانه ئ ــالالھ    .يىگ ــاتنى ئ ــۈن كائىن ــساننى ۋە پۈت ئىن
ــلهش    ــولىنى بهلگىـ ــاتلىق يـ ــساننىڭ ھايـ ــا، ئىنـ ــان بولغاچقـ ياراتقـ

يـارىتىش ۋە   «: ئـالالھ  قـا مهنـسۇپ بۇلۇشـى ھهقلىقتـۇر          ھوقۇقىنىڭ بىرال   
  ».ئهمىر قىلىش راستىنال ئالالھ  نىڭ ئىلكىدىدۇر

زات تهرىپىــدىن نازىــل قىلىنغــان بولغاچقــا،  ئىالھــى يــول ئهنه شــۇ
.                ئىنـــسانىيهتنىڭ روھىيىتىنـــى تـــۈزەپ، ھايـــاتلىقنى ئىـــسالھ قىلىـــدۇ

ــ ــدىال     ئىن ــق بىلگهن ــى ئېنى ــارلىقى ۋە بىرلىكىن ــڭ ب ــالالھ  نى سانالر ئ
يىگــانه -شــۇ چاغــدا ئــۆزىنى يهكــكه. ئىالھــى يولــدا چىــڭ تۇرااليــدۇ

ــشۇرااليدۇ  ــا تاپ ــالالھ  ق ــق  . ئ ــك رىزى ــڭ قۇدرەتلى ــالالھ  نى ــسان ئ ئىن
زىيــان كهلتۈرگــۈچى، جــان بهرگــۈچى، جــان     -بهرگــۈچى، پايــدا 

ىنى تهدبىــر بىــلهن باشــقۇرغۇچى، ئــالغۇچى، پۈتــۈن كائىناتنىــڭ ئىــشلىر
خــالىغىنىنى قىلغــۇچى ئىكهنلىكىــگه، ئــالالھ  دىــن باشــقا نهرســىلهرنىڭ 
ــگه    ــۇالر ئى ــدىغانلىقىغا، ئ ــگه بۇاللماي ــىگه ئى ــېچ نهرس ــته ھ ئهمهلىيهت
بولغانـــدەك كـــۆرۈنگهن نهرســـىلهرگىمۇ ئـــالالھ   نىـــڭ خاھىـــشى ۋە 

ــشه    ــپ ئى ــى قىلى ــا  جهزم ــگه بولغانلىقىغ ــلهن ئى ــدىرى بى نگهندە، تهق
ــدۇ    ــۇلمان بولى ــدىال مۇس ــۇ چاغ ــول    . ئهنه ش ــڭ ي ــالالھ  نى ــى ئ يهن

ــراپ   كۆرسىتىــشىگه ئۇنــاپ، ئــالالھ  نىــڭ تهقــدىرى ۋە خاھىــشىنى ئېتى
ــپ،ئهمرى ــالالھ    -قىلى ــولىنى ئ ــاتلىق ي ــۇل قىلىپ،ھاي ــى قۇب نهھىيلىرىن

  .تىن ئالىدۇ
يهرشارىدا ئىالھـى يـولنى بهرپـا قىلىـش، كىـشىلهرنىڭ بهرپـا قىلىـش               

ــۇ قىزغ ــۆزلىرىنى ش ــاكى ئ ــى ي ــشقا   ىنلىق ــال ئى ــشۇرۇشى بىلهن ــا تاپ يولغ
ــمايدۇ ــر دىنــدا بولماســلىقى ئئــالالھ      . ئاش پۈتــۈن ئىنــسانالرنىڭ بى

ــان     ــپ بولغ ــدىرىگه ئايلىنى ــشى ۋە تهق ــڭ خاھى ــالالھ  نى ــۇرۇن ئ : ىب
ــادەملهرنى    « ــۈن ئـ ــدى، پۈتـ ــسا ئىـ ــڭ خالىـ ئهگهر پهرۋەردىگارىـ

ــۇالر دىــ     ــى، ئ ــدا قىالتت ــر دىن ــۋەتته بى ــق  ئهل ــسىدا داۋاملى ن توغرى
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ئىخـــتىالپ قىلىـــشقۇچىالردۇر، پهقهت پهرۋەردىگارىڭنىـــڭ رەھمىـــتىگه 
ــنا  ــدىن مۇستهس ــشكهنلهر بۇنىڭ ــتىالپ  . ئېرى ــۇ ئىخ ــۇالرنى ش ــالالھ   ئ ئ

  ».ئۈچۈن ياراتتى
ــا   ــالالھ  نىــــڭ بىرلىكــــى ۋە بارلىقىغــ دېــــمهك، جاھانــــدا ئــ

ــا ۋە ئ   ــدىغان، ئىمانغ ــان كۆرى ــاننى يام ــشهنمهيدىغان، ئىم ــان ئى ىم
ــادەملهر    ــدىغان ئ ــا قارشــى چىقى ــپ، ئىالھــى يولغ ــگه جهڭ ئېچى ئهھلى

شــۇ جهھهتــتىن يهر شــارىدا ئىالھــى يــولنى بهرپــا قىلىــش ئــالالھ  ... بــار
نىــڭ بــارلىقى ۋە بىــرلىكىگه تانىــدىغان، ئــالالھ  نىــڭ يــولىنى يامــان  

ــدۇ      ــاجلىق بولى ــشقا ئېهتىي ــاد قىلى ــلهن جىه ــاپىرالر بى ــدىغان ك . كۆرى
ىالھـى يـولنى بهرپـا قىلىـش ئۈچـۈن جىهـاد قىلغـان كىـشى                يهرشارىدا ئ 

ھـــاالۋەتلهردىن مهھـــرۇم بولۇشـــقا ۋە -كـــۈلپهتلهرگه، ھـــۇزۇر-ئـــازار
ــدۇ ــكه دۇچ كېلىــ ــۇنداق جهڭ . ئۆلۈشــ ــى ئهنه شــ ــسان قهلبــ ئىنــ

ــرلىكىگه،      ــارلىقى ۋە بىـ ــڭ بـ ــالالھ   نىـ ــشته ئـ ــا كىرىـ قايناملىرىغـ
ــدا   ــۈچى، پايـ ــدۈرگۈچى ۋە ئۆلتۈرگـ ــان يهتكۈز-تىرىلـ ــۈچى، زىيـ گـ

رىزىقنــى كهڭ قىلغــۇچى ۋە تــار قىلغــۇچى ئىكهنلىكىــگه يهنه بىــر قېــتىم 
ئۇنــداق بولمىغانــدا ئىمانــدا . ئىمــان كهلتۈرۈشــكه ئېهتىيــاجلىق بولىــدۇ

  .ئاسانال تهۋرىنىپ، يولىنى داۋامالشتۇرالمايدۇ
زىيـاننى، ھايـاتلىقنى،ئۆلۈمنى،    -تهقدىر ئـالالھ  نىـڭ قولىـدا، پايـدا         

ــاكى  ــىنىرىزىقنىــڭ كهڭ ي ــار بولۇش ــدۇ... ت ــالالھ   بهلگىلهي ــته . ئ قهلىب
ــپ،      ــلهر تېيىلى ــان قهدەم ــان ھام ــپ قالغ ــشهنچ تهۋرىنى ــۇنداق ئى ش

پهقهت ئـالالھ  نىـڭ رەھمىـتىگه        . تهۋرەنگۈچى كهيـنىگه يېنىـپ كېتىـدۇ      
ئېرىــشىپ، ئىمــاننى مۇســتهھكهملهپ، يېڭىــدىن يولغــا چىققــانالر      

مهسىلىــسى قهلبنــى شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۇلــۇھىيهت . بۇنىڭــدىن مۇستهســنا
ــارلىق    ــا تهيي ــدەك، جىهادق ــاچقۇچى بولغان ــشۇرۇشنىڭ ئ ــا تاپ ــالالھ  ق ئ

  .قىلىشنىڭ ئالدىنقى شهرتى بولدى
ــدە  ــق مهزگىلى ــدا   -راھهت... تىنچلى ــدە،توغرا يول ــاراغهت مهزگىلى پ

ــدا   ــشى پهي چىــڭ تۇرۇشــتىن سۇسالشــتۇرىدىغان  راھهتپهرەســلىك خاھى



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
32

ــدۇ ــالتۇن «: بولى ــۇلالر، ئ ــالالر، ئوغ ــۆپ  ئاي ــان ك ــتىن توپالنغ ، كۈمۈش
ــۈل     ــارەت كۆڭ ــنلهردىن ئىب ــارۋىالر ۋە ئېكى ــاقالر، چ ــالالھ ار،ئارغىم مئ
تارتىـــدىغان نهرســـىلهرنىڭ مـــۇھهببىتى ئىنـــسانالرغا چىرايلىـــق     

ــىتىلدى ــدىغان  . كۆرسـ ــدە مهنپهئهتلىنىـ ــا تىرىكىچىلىكىـ ــۇالر دۇنيـ ئـ
  ».باقاسى يوق شهيئىلهردۇر

تۇرۇشــى ۋە جهلــب قىلىــشلىرى ئىنــسان قهلبــى بــۇ نهرســىلهرنىڭ قىزىق
ــارلىقى ۋە      ــڭ ب ــالالھ  نى ــدۇ، پهقهت ئ ــلىق بېرەلمهي ــدا بهرداش ئالدى
ــلىكىگه    ــجه ئهمهسـ ــاخىرقى نهتىـ ــا ھاياتىنىـــڭ ئـ ــرلىكىگه، دۇنيـ بىـ

  .ئىشهنگهندىال بهرداشلىق بېرەلهيدۇ
ــدۇ   ــق بولى ــته تهقۋالى ــان قهلىب ــاد بولغ ــلهن ئاب ــق .ئىمــان بى تهقۋالى

ە نهھىيلىــرىگه ئىتــائهت قىلىــش   كىــشىنى ئــالالھ  نىــڭ ئهمــرى ۋ   
ــدۇ  ــگه قىلىـ ــاقىتىگه ئىـ ــجه  .اليـ ــاخىرقى نهتىـ ــڭ ئـ ــا ھاياتىنىـ دۇنيـ

ــئمهتكه     ــشكه، نېـ ــساب بېرىـ ــا تىرىلىشكه،ھېـ ــلىكىگه، قايتـ ئهمهسـ
ــى ۋە    ــاتلىق مىزانىن ــشىنىش ھاي ــشقا ئى ــا قېلى ــاكى ئازابق ــشكه ي ئېرىشى

ــدۇ  ــنى ئۆزگهرتىــ ــمهت قاراشــ ــازىرقى  . قىمــ ــلهن ھــ ــۇنىڭ بىــ شــ
ــد ــشانىغا    جاھىلىيهتتىكىـ ــڭ نىـ ــاراغهت ھاياتلىقنىـ ــسى پـ ەك، ھېسـ

ــدۇ  ــپ قالماي ــادەملهر . ئايلىنى ــۈر   «ئ ــسقا ئۆم ــىتى قى ــاتلىق پۇرس ھاي
ــدۇ  ــسه كهلمهي ــدىن كهت ــدۇ، قول ــلهن چهكلىنى ــتا » ...بى ــگهن تونۇش دې

ــشتىن     ــدىن كېتى ــهت قول ــانقهدەر پۇرس ــدا ئىمك ــۇ چاغ ــسا ب ــۇپ قال بۇل
» ك چېچهنلىـــك، ئهمهلىيهتچىللىـــ «بـــۇرۇن يـــاغ چـــاينىۋېلىش   

ــسابلىنىدۇ ــاالل. ھې ــدا ھ ــۇ ئهھۋال ــدۇ -ب ــۇم يوقىلى ــگهن ئۇق ــارام دې .  ھ
ــۇالر . پۇرسهتپهرەســــلىك كىــــشىلهرنىڭ غايىــــسىگه ئايلىنىــــدۇ  ئــ

كـــاپىرالر ھايـــاتى  «: ئىچىـــپ ھۇزۇرلىنىـــدۇ -ھـــايۋانالردەك يهپ
ــايالردەك يهپ   ــرىمهن ۋە چاھارپـ ــدىن بهھـ ــڭ لهززەتلىرىـ -دۇنيانىـ

ــدۇ ــايى د . ئىچىـ ــڭ جـ ــاخىرەتته ئۇالرنىـ ــدۇئـ ــۈرە  ( » وزاخ بولىـ سـ
  ) . ئايهت -12مۇھهممهد 
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شۈبهىــسىزكى، بىزنىــڭ ئــايهتلىرىمىزنى ئىنكــار قىلغــانالرنى دوزاخقــا  
ــازابنى    ــدا ئ ــۈگىگهن چاغ ــشىپ ت ــرى پى ــڭ تېرىلى ــۈزىمىز، ئۇالرنى كىرگ

ــالالھ     ــلهيمىز، ئـ ــرە يهڭگۈشـ ــقا تېـ ــا باشـ ــۈن ئورنىغـ ــتىش ئۈچـ تېتىـ
ــش    ــلهن ئى ــېكمهت بى ــالىپتۇر، ھ ــقهتهن غ ــان  ھهقى ــدۇر، ئىم  قىلغۇچى

ــتهڭلهر    ــتىدىن ئۆس ــانالرنى ئاس ــى قىلغ ــشى ئهمهللهرن ــان ۋە ياخ ئېيتق
ــنهتلهردە     ــۇالر جهن ــۈزىمىز، ئ ــنهتلهرگه كىرگ ــدىغان جهن ــپ تۇرى ئېقى
ــۇالرنى     ــدۇ، ئ ــۈپتىلهر بولى ــاك ج ــا پ ــته ئۇالرغ ــدۇ، جهننهت ــۈ قالى مهڭگ

-56ســۈرە نىــسا (» جهننهتنىــڭ مهڭگۈلــۈك سايىــسىگه داخىــل قىلىمىــز
ــايهتلهر -57، ــا     ) . ئ ــيىلگهن قايت ــايهتته دې ــۇقىرىقى ئ ــادەملهر ي ئ

تېــرىلىش، مۇكاپــاتلىنىش ۋە جازالىنىــشالرغا ئىــشهنگهن چاغــدا، ئــالالھ 
ــاي    ــسياتىدا بولمـ ــۇق ھىـ ــۇدۇدالردا مهھرۇملـ ــلهپ بهرگهن ھـ بهلگىـ

ــدۇ ــۈل    . توختىياالي ــۇمكى، كۆڭ ــق مهل ــسى ئېنى ــا شۇنى ــۈنكى ئۇالرغ چ
ــالال   ــاالۋەتتىن ئ ــر ھ ــان بى ــسىدىن   تارتق ــش يۈزى ــائهت قىلى ــا ئىت ھ  ق

بهلكـى ئـۇ ۋەزنلىـك بىـر ئىبـادەت          . ئۆزىنى تارتىش بىكارغـا كهتمهيـدۇ     
ــدۇ   ــگه قىلى ــنهتلهرگه ئى ــك جهن ــازۇ نېمهتلى ــسابلىنىپ، ن ــسابتا . ھې ھې

ئـالالھ  قـا     . كۆڭۈلنىڭ كهينىگه كىرمىگهن كىـشى پايـدا تاپقـان بولىـدۇ          
ــۇزۇ    ــكهن ھ ــدىن كهت ــسىدىن قول ــش يۈزى ــائهت قىلى ــاالۋەتكه ئىت ر ھ

ــنىگه كىرىـــپ  . ئېچىنمايـــدۇ ــتىن كۆڭۈلنىـــڭ كهيـ ــر جهھهتـ يهنه بىـ
ئهســكىلىك قىلــسا، رەســۋا قىلغــۇچى ئازابقــا قالىــدىغانلىقىنى تهســهۋۋۇر 
ــۇزۇر    ــسابالشقا، ھ ــدا ھې ــلىكنى پاي ــنىگه كىرمهس ــڭ كهي ــش كۆڭۈلنى قىلى
ھــاالۋەتكه ھايۋانــدەك ئــۆزىنى ئۇرۇشــتىن ســاقلىنىپ قېلىــشقا ســهۋەپ  

  .بۇنىڭ بىلهن ئىمان ئۇرغۇتقان تهقۋالىق كۈچىيىدۇ... بولىدۇ
ــىزىپ بهرگهن      ــولىنى س ــاتلىق ي ــسانالرغا ھاي ــۈن ئىن ــۇنىڭ ئۈچ ش

ــاب  ــۈرۈش  «كىت ــان كهلت ــۈنىگه ئىم ــاخىرەت ك ــا ۋە ئ ــالالھ  ق ــى » ئ ن
ــان   ــان قىلغ ــك باي ــۇ. مهركهزلى ــانۇن  ب ــۇرۇقالر ۋە ق ــابتىكى يولي  -كىت

ئـالالھ  قـا     « بولغـان    تۈزۈملهر ھهممىـسى كىتابنىـڭ مهركىـزى يادروسـى        
ــۈرۈش   ــان كهلت ــۈنىگه ئىم ــاخىرەت ك ــان»ۋە ئ ــدا  . كه باغالنغ ــۇ جاي ب
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ئـــالالھ  نىـــڭ كىتابىنىـــڭ تېمىلىرىنـــى ۋە ئـــۇ تېمىالرنىـــڭ ئىنـــسان 
ــسىلى بايــان       ــىرىنى تهپ ــهتكهن تهس ــسىغا كۆرس ــڭ قۇرۇلمى روھىيتىنى

‹‹  ( مهســىلىلهرنى باشــقا كىتــابالردا مهن بــۇ. قىلىــشنىڭ ئــورنى يــوق
دېــگهن كىتــابالر ›› ئىــسالمىي تهربىــيه يــولى ‹‹ۋە ››  تهتقىقــاتىقۇرئــان

  .بايان قىلدىم  ) كۆزدە تۇتىلىدۇ 
تــۈزۈملىرى ۋە -لــېكىن قۇرئــان ئۆزىنىــڭ يوليــورۇقلىرى، قــانۇن    

ــڭ     ــسىز روھالرنى ــارىختىكى مىسلى ــلهن ت ــۇنلىرى بى ــامبهخش مهزم ئىله
ــتۈرۈش   ــانلىقىنى مۇئهييهنلهشـ ــل بولغـ ــوڭ ئامىـ ــشىدە ئهڭ چـ  يېتىلىـ
ــدا       ــان قىلغان ــامىلالرنى باي ــدۈرگهن ئ ــى يېتىل ــۇ روھالرن ــۈن، ش ئۈچ

  .قۇرئاننىڭ تهسىرى ئۈستىدە قىسقىچه توختالماقچىمهن
ــز قۇرئــاننى تىلغــا ئالغانــدا ھهدىــسنىمۇ قوشــۇپ تىلغــا ئــالىمىز   . بى

ــانى ۋە   ــسى ،بايــ ــاتى ۋە تولۇقلىمىــ ھهدىــــس قۇرئاننىــــڭ ئىزاھــ
ــسىالتىدۇر ــسا «: تهپ ــاننى ئىن ــاڭا قۇرئ ــز س ــۈرۈپ بهرگهن بى نالرغا چۈش

ــۇن  ــپ بهرس ــان قىلى ــهرىئهتنى باي ــدۇق... ش ــل قىل ــۈرە ( » دەپ نازى س
ھهدىـسنىڭ تېمىلىـرى قۇرئـان تېمىلىـرى بىـلهن       ) . ئـايهت  -44نهھـل  

قۇرئــان ئۇلــۇھىيهت مهسىلىــسىنى ھهمــمه تهرەپــتىن .ئاساســهن بىــردەك 
تولۇق شـهرھىلهپ، ئـۇنى ئىنـسان روھىيـتىگه ياخـشى كـۆرۈش، يامـان               

رۈش، قورقـــۇش، ئۈمىـــد قىلىـــش، ھېـــسقا ئىـــشىنىش، غهيـــبكه  كـــۆ
. قاتــارلىق ھهمــمه كىــرىش ئېغىزلىرىــدىن كىرگــۈزدى    ... ئىــشىنىش

ــان،       ــان، قورقق ــارقىنى قىلغ ــان، ئ ــدىنى قىلغ ــيهتكه ئال ــان روھى قۇرئ
ــكهت   ــان ،ھهرى ــم تۇرغ ــسهلگهن، چۈشكۈنلهشــكهن، جى ــان، يۈك قىزىقق

لغــان، توپالشــقان،خۇش قىلغــان، ئــارام تاپقــان، چــۆچىگهن، يــالغۇز قا
ــدى    ــاب قىل ــدا خىت ــمه ئهھۋال ــان ھهم ــا بولغ ــان ،خاپ ــان . بولغ قۇرئ

ئۇلــۇھىيهت مهسىلىــسىدە ئهشــۇنداق كهڭ توختالغــان بولــسا، ھهدىــس 
ــادا     ــۇ دۇني ــشىلهرنى ب ــتا، كى ــهنچىلهرنى ئايدىڭالشتۇرۇش ــانى چۈش ئىم
ــا   ــشتا، ئىـــسالمىي جهمئىيهتتىكـــى ئىمانغـ ــىدا ئايرىـ ــان ئاساسـ ئىمـ

ــدار  ــدى   ئاالقى ــسقىچه توختال ــدا قى ــيهت مىقدارى ــۈملهردە زۆرۈرى . ھۆك
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قۇرئان قـانۇن ھۆكـۈم تىمىـسىدا قىـسقىچه توختالغـان بولـسا، ھهدىـس               
ــاالل  ــپ، ھ ــته كهڭ توختىلى ــۇ ھهق ــان  -ب ــسىلى باي ــارامنى روشهن،تهپ ھ

ــدى ــلهرنى كهڭ    . قىل ــار كۆرۈنۈش ــدە جهلىبك ــاخىرەت ھهققى ــان ئ قۇرئ
بىـــرو ھالـــدا كىـــشىنى تهســـۋىرلىگهن بولـــسا، ھهدىـــس بۇنىڭغـــا رو

ــا     ــدىغان، دوزاخق ــلهرگه قىزىقتۇرى ــتۇرغۇچى ئهمهل ــنهتكه يېقىنالش جهن
ــدىغان مۇپهســسهل بايــانالرنى   دۇچــار قىلغــۇچى ئهمهللهردىــن قورقۇتى

  .بهردى
ــڭ      ــته قۇرئاننى ــشىلهرنى يېتىلدۈرۈش ــسىز كى ــۇ مىسلى ــۇنداق، ئهش ش
تهســــىر كۆرســــهتكهنلىكى ئۈســــتىدە توختــــالغىنىمىزدا، ھهدىــــس 

بىــراق، ئاشــۇ كىــشىلهرنىڭ روھىيىتىنــى    . ىدىمۇ تــوختىلىمىزتوغرىــس
يۈكــسهلدۈرۈپ، يــۇقىرى چهكــكه، يــۇقىرى چوققىغــا يهتكۈزۈشــته چــوڭ 

ــار   ــل ب ــر ئامى ــهتكهن يهنه بى ــىر كۆرس ــبهر  . تهس ــسىمۇ، پهيغهم ــۇ بول ئ
ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۇلـــۇغ كىملىكـــى بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىدا 

ــدۇر  ــۇپ تۇرغانلىقىـ ــۇت بولـ ــ. مهۋجـ ــساالمنىڭ پهيغهمـ بهر ئهلهيهىسـ
يۇقىرى پهللىـگه يهتـكهن شـۇ كىـشىلهر  ئوتتۇرىـسىدا مهۋجـۇت بۇلـۇپ                
ــۆرۈلمىگهن      ــسلى ك ــدا مى ــسانىيهت تارىخى ــڭ ئىن ــانلىقى ئۇالرنى تۇرغ

ــشىگه كۆرۈنهرلىــك تهســىر كۆرســهتكهن  ــدە يۈكسىلى ــۇ . دەرىجى شــۇڭا ب
  .ھهقتىمۇ قۇشۇمچه توختىلىپ ئۆتىمىز

ــبهر ئهلهيهىســـساالم ئهتر اپىـــدىكى كىـــشىلهرنىڭ روھـــى پهيغهمـ
ــۇر     ــدە چوڭق ــدىغان دەرىجى ــا تهكرارالنماي ــا قايت ــسىغا تارىخت قۇرۇلمى

پهيغهمبهرلىــك ئهمــدى تهكرارالنمايــدىغانلىقى   . تهســىر كۆرســهتتى 
. ئۈچۈن بۇنـداق كىملىـك ئـارقىلىق تهسـىر كۆرسىتىـشمۇ تهكرارالنمايـدۇ            

ملىــك ئهلمىــساقتىن تــاكى قىيــامهتكىچه بۇنــداق ئۇلــۇغ مــۇكهممهل كى 
ــدۇ  ــا كهلمهي ــى     . ۋۇجۇدق ــالىي ئهزەمىتىن ــڭ ئ ــۇ كىملىكنى ــۇيهردە ئ ب

ــوق    ــورنى ي ــنىڭ ئ ــسىلى شهرھىلهش ــۇ. تهپ ــان   ئ ــك قانچىلىغ كىملى
ــى    ــسهملىگهن،قانچىلىغان ئهزەمهتلهرنـ ــۆزىگه مۇجهسـ ــى ئـ كىملىكنـ

بــۇ ئهزەمهتلهرنىــڭ بىرەرســى بىــر ئادەمــدە . ئــۆزىگه مۇجهســسهملىگهن
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ــۈك  ــارىخى بۈي ــۇ ت ــسا، ئ ــپ قال ــدۇتېپىلى ــسكه ئايلىنى ــۇنداق .  شهخ ش
ئهزەمهتــتىن نهچچىــسى مىسلىــسىز يــۇقىرى ســهۋىيه بىــلهن پهيغهمــبهر 

تهربىيىچىلىـــك ! ئهلهيهىســـساالمنىڭ كىملىكىـــدە مۇجهســـسهملهنگهن
ــدانلىق   ــى، ھهربـــى قومانـ ــى، سىياســـى رەھبهرلىـــك كىملىكـ كىملىكـ
ــدلىق كىملىكــى، ئهرلىــك كىملىكــى، دادىلىــق   كىملىكــى، روھــانى ئابى

ــى  كىملى ــك كىملىك ــى، دەۋەتچىلى ــك كىملىك ــۇ  ... كى،بۇرادەرلى ــا ب مان
بىـرىگه چىـڭ    -ئـارا مـۇۋازىنىتىنى سـاقلىغان ھالـدا بىـر         -كىملىكلهر ئـۆز  

باغلىنىــپ جهملهنــگهن بولــسا، قانــداق بىــر ئهزەمهت ۋۇجۇتقــا كــېلهر؟ 
ــا كهلـــدى  ــا ئهزىـــمهت بارلىققـ ــارىختىكى ئهڭ كاتتـ ــا . تـ ــۇ كاتتـ بـ

ئهبـــۇ ســـوفيان . اتتـــا بولـــدىئهزىمهتنىـــڭ تهســـىرىمۇ شـــۇنداق ك
ــى   ــر تهرىپىن ــرى بى ــتىن ئىلگى ــۇلمان بولۇش ــىر  -مۇس ــۇر تهس  ئهڭ چوڭق

: بېرىــــدىغان بىــــر تهرىپىنــــى تۇنۇشــــتۇرۇپ مۇنــــداق دېــــگهن
ھېچكىمنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرى ئــۇنى مۇھهممهدنىــڭ ســاھابىلىرى     «

ــدۇ   ــشى كۆرمهي ــدەك ياخ ــشى كۆرگهن ــۇھهممهدنى ياخ ــت » .م ــۇ راس ب
ــۆز  ــان س ــب. ئېيتىلغ ــۇنداق   پهيغهم ــى ش ــساالمنىڭ كىملىك هر ئهلهيهىس

ــك  ــدار كىملى ــدە   . جهزب ــايهت دەرىجى ــۇ غ ــشى كۆرگهنلهرم ــۇنى ياخ ئ
كۆڭـۈل كـۆزى كـور بۇلـۇپ، ئـۆچ كۆرگهنلهرمـۇ        . قاتتىق ياخشى كۆرىـدۇ   
  .چهكسىز ئۆچ كۆرىدۇ

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنى ياخـــشى كـــۆرۈپ ئۇنىڭـــدىن     
ئـــۇالر . لهندىئايرىلمـــاي ياشـــىغانالر ئۇنىڭـــدىن چوڭقـــۇر تهســـىر

ــۇ      ــا چىقمىقىم ــۇقىرى چوققىغ ــى، ي ــپ ئىچت ــدىن قېنى ــڭ بۇلىقى قۇرئاننى
ھهربىــر . قۇرئــان پهســلىمهيدىغان مهنه بۇلىقىــدۇر  . ئاســان بولــدى 

بۈيـۈك روھقـا ھهمـراھ      . ئادەم بۇ بۇالقتىن قاچىـسىغا يارىـشا سـۇ ئالىـدۇ          
ــۇ    ــدىن تېخىم ــان بۇلىقى ــالر قۇرئ ــۈزۈلگهن روھ ــېڭهيگهن ۋە س ــۇپ ك بۇل

ئىچىـــش، قۇرئانغـــا ئهڭ كهڭ، ئهڭ چوڭقـــۇر ئهمهل قىلىـــش قېنىـــپ 
  .ئىقتىدارىغا ئىگه بولدى
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ــداق     ــساالمغا مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــرى پهيغهمـ ــاھابىلهرنىڭ بىـ سـ
بىــز ھۇزۇرلىرىــدىن قايتىــپ، ئــۆز ئىــشىمىز بىــلهن مهشــغۇل  «: دېــگهن

» .بولغانــدا ھۇزۇرلىرىــدا تۇرغانــدىكى ھــالىتىمىزنى ســاقالپ قااللمــايمىز
ــبهر  ــگهن پهيغهم ــداق دې ــساالم مۇن ــسى  «: ئهلهيهىس ــڭ ئىگى جېنىمنى

ــدا       ــڭ ھۇزۇرۇم ــىلهر مىنى ــاۋادا س ــهمكى، ن ــلهن قهس ــان زات بى بولغ
تۇرغانــدىكى ھــالىتىڭالرنى ســاقالپ، ئــالالھ  نــى داۋاملىــق يــاد       
ــشتىلهر    ــوللىرىڭالردا پهرى ــۆيلىرىڭالردا ۋە ي ــدىڭالر، ئ ــسهڭالر ئى ئىتهلى

 شـۇ ! بىـراق، ئـى ھهنـزەله   . الربىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشـكهن بـوالتتىڭ  
ئىمــام مۇســلىم ( » پــات ئهســلىگه كهلتۈرۈپ،تــۇرۇڭالر-ھــالهتنى پــات

 ) . رىۋايىتى 
بـــۇ ســـاھابىلهر پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ھۇزۇرىـــدىن     
ــۈگهيتتى     ــىرى تـ ــساالمنىڭ تهسـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدا، پهيغهمـ چىققانـ

ــك ئهمهس  ــدۇ  .دېگهنلى ــۇ تۈگىمهي ــىر ھهرگىزم ــۇر تهس ــداق چوڭق . مۇن
نىـــڭ )ئـــالالھ   ئـــۇالردىن رازى بولـــسۇن(بهلكـــى بـــۇ ســـاھابىلهر 

ــۇر      ــدا چوڭقـ ــرگه تۇرغانـ ــلهن بىـ ــساالم بىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
تهسىرلىنىپ،ئۆزلىرىنى باشـقا بىـر ئـادەمگه ئايلىنىـپ قالغانـدەك ھـېس             

ــدۇر   ــۇق جاكارلىغانلىقى ــانلىقىنى ئۇچ ــڭ  ... قىلغ ــقهت، ئۇالرنى دەر ھهقى
ن نــۇرى ئۇالرنىــڭ روھىنــى ســۈزۈلدۈرۈپ، بۈيــۈك روھــتىن قۇبــۇل قىلغــا

ــلهپ،    ــۇدا لهي ــسىنىڭ س ــشى گهۋدى ــۈزگهن كى ــۇ ئ ــدۇرۇپ، س پهرۋاز قىل
ــۈرگهن     ــالهتكه كهلت ــدەك ھ ــېس قىلغان ــانلىقىنى ھ ــنىكلهپ قالغ ... يې

ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ كۈنــدىلىك تۇرمۇشــىغا قايتقانــدا، ئۇالرنىــڭ روھىغــا 
ــ-لىــــق قاچىالنغــــان نــــۇر سۇسالشــــقان بهر دە، ئــــۇالر پهيغهمــ

ــپ    ــلهن قايتىـ ــالهت بىـ ــان ھـ ــدا تۇرغـ ــساالمنىڭ ھۇزۇرىـ ئهلهيهىسـ
ــانلىقىنى ھــېس قىلغــان  ــراق . چىققانــدىكى ھالهتنىــڭ پهرقلىــق بولغ بى

ــۇ     ــرگىيه ھهرگىزم ــدىكى ئېنې ــڭ روھى ــۇكى، ئۇالرنى ــت ش ــارىخى پاكى ت
ــان ــدىن    . يۇقالمىغ ــساالمنىڭ ھۇزۇرى ــبهر ئهلهيهىس ــڭ پهيغهم ئۇالرنى

ى ھــېس قىلىــشى پهقهت پهرۋاز قىلىــش چىققانــدىن كېيىنكــى ئۆزگىرىــشن
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 ئىقتىـــدارىنى تېخىمـــۇ ئاشۇرۇشـــقا ئىنتىلگهنلىكـــى ئىـــدىكى، شـــۇ
ئــۇالر ئىنــسانىيهت تارىخىــدا . ئىقتىــدارنى يوقاتقــانلىقى ئهمهس ئىــدى

ــۋەردى،     ــۋەردى، قىلىـ ــدە پهرۋاز قىلىـ ــان دەرىجىـ ــۈپ باقمىغـ كۆرۈلـ
  .قىلىۋەردى

 ئۈچـۈن پهيغهمـبهر   شۇنداقتىمۇ، مۇشـۇ دىننـى زېمىنـدا بهرپـا قىلىـش         
ــى     ــۇپ تۇرۇش ــۇت بۇل ــلهن مهۋج ــى بى ــۆز كىملىك ــساالمنىڭ ئ ئهلهيهىس

ئهگهر مۇشــۇ تېپىلمىــسا، ئىــسالم دىنــى زېمىنــدا ئــۆرە  . شــهرت ئهمهس
ــبهر    ــشىلهرنى پهيغهم ــاال كى ــالالھ   تائ ــدى، ئ ــسا ئى ــدىغان بول بولماي
ــا       ــى بهرپ ــۇ دىنن ــيىن ب ــدىن كې ــادىن كهتكهن ــساالم دۇني ئهلهيهىس

ئــالالھ   ھېچكىمنــى كــۈچى   . لىــپ قىلمىغــان بــۇالتتى  قىلىــشقا تهك
ــدۇ  ــشقا تهكلىـــــپ قىلمايـــ ــدىغان ئىـــ ــبهر . يهتمهيـــ پهيغهمـــ

ئهلهيهىســساالمنىڭ كىملىكــى ئىــسالم دىنــى زېمىنــدا نۇقسانــسىز ئــۆرە  
ــۇد    ــلهن مهۋج ــاللىرى بى ــسلىرى ۋە تهرجىمه ــدە ھهدى ــۇدەك دەرىجى بولغ

ىڭ بىــــز پهقهت پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمن. بۇلــــۇپ تۇرىــــدۇ
ــي    ــر ئهمهلى ــان بى ــۈلگىلهردە كۆرۈنهرلىــك بولغ ــالىي ئ ــدىكى ئ ئهتراپى

بـــۇ ئهھـــۋال كېيىنكـــى . ئهھـــۋالنى چۈشـــهندۈرمهكچى بولـــۇۋاتىمىز
تارىختــا ئۇنــداق مــۇكهممهل تهكرارالنمىغــان بولــسىمۇ، ئهممــا ئىــسالم 
تارىخىـــدا ئـــۆتكهن ھهر بىـــر ئهۋالد كىـــشىلهر ئىچىـــدىكى ئـــايرىم 

ــۈزۈلمهي داۋا  ــسلهردە ئ ــدى شهخى ــپ كهل ــسلهر  . م قىلى ــداق شهخ بۇن
ــدۇ   ــۆپلهپ تېپىلى ــازىرمۇ ك ــبهر   . ھ ــشىلهرگه پهيغهم ــسىز كى ــۇ مىسلى ب

ــا   ــڭ كونىلىققـ ــىرى يېڭىلىقنىـ ــهتكهن تهسـ ــساالمنىڭ كۆرسـ ئهلهيهىسـ
ــىرى ئىـــدى ــونىلىقتىن . كۆرســـهتكهن تهسـ ھهرقانـــداق يېڭىلىـــق كـ

بۇنــداق ئىــش ئىنــسان . جــانلىقراق، ئــاكتىپراق ۋە مهزمــۇتراق بولىــدۇ
ــار رو ــدىمۇ ب ــڭ خاراكتىرى ــاددى كائىناتنى ــدىمۇ ۋە م ــڭ خاراكتىرى . ھىنى

ــىلهن ــازى  :  مهسـ ــسىگېن گـ ــان ئوكـ ــلهپ ئېلىنغـ ــدىن چهككىـ يېڭىـ
ھــاۋادىكى ئوكــسىگېن بىــلهن تهركىــب جهھهتــتىن تامــامهن ئوخــشاش 

ــدۇ    ــاكتىپراق بولى ــشتا ئ ــوت ئېلى ــا ئ ــسىمۇ، ئهمم ــى  . بول ــى دەۋرن يېڭ
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ر باشـــقا روھالردىـــن باشـــلىغان يـــاكى يېڭىلىققـــا كـــۆچكهن روھـــال
ــدۇ ــاكتىپراق بولى ــۇ ھادىــسىنى تۆۋەنــدىكى ئىككــى  . جــانلىقراق ۋە ئ ب
  :نۇقتىدىن چۈشهندۈرۈش مۇمكىن

ــۇت -1 ــى تهۋەلل ــشتىكى ( يېڭ ــسالمىي رەۋى ــۇ ئى ــى ) بولۇپم روھىيهتن
ــا قۇراشــتۇرىدۇ ــسته  -قايت ــيهت ھايــاتى كــۈچكه تولــۇپ چىپچى دە، روھى

  .ۇنداق بولىدۇچهككىلهنگهن ئوكسىگېنمۇ ش. يېڭىلىنىدۇ
ــابهت  -2 ــدىغان رەھىمــسىز كۈچلــۈك رىق  يېڭــى تهۋەللــۇت دۇچ كېلى

ــتۇرىدۇ ــتۈرىدۇ ۋە ساپالشـ يېڭىلىـــق . روھىيهتنـــى تېخىمـــۇ ئۆتكۈرلهشـ
ــان    ــكهت قىلىۋاتقـ ــي ھهرىـ ــسا، ئهمهلىـ ــابهت جهم بولـ ــلهن رىقـ بىـ
ــش    ــهۋۋۇر قىلى ــشىنى تهس ــۇپ كىتى ــال بۇل ــك ئاكتۇئ ــڭ قانچىلى روھالرنى

  .تهس ئهمهس
ــدىن ــۇ ئۇنىڭ ــان ب ــدىن يېتىلىۋاتق ــقا يهنه، يېڭى ــر   باش ــشىلهر بى كى

ــۇرۇن . تهرەپــتىن يېڭــى نېئمهتنىــڭ قهدرىــگه تولــۇق يېتهتتــى  ئــۇالر ب
ــا،    ــۆچكهن بولغاچق ــسالمغا ك ــدىن ئى ــاپ ئان ــدە ياش ــاھىلىيهت ئىچى ج
ــا،    ــۆچكهن بولغاچق ــسالمغا ك ــدىن ئى ــاپ ئان ــدە ياش ــاھىلىيهت ئىچى ج

ەر چــــوڭ كۆچــــۈش جــــاھىلىيهتتىن ئىــــسالمغا كۆچۈشــــنىڭ نهقهد
ــدى  ــان ئىـ ــۆمهر. ئىكهنلىكىنـــى ئهمهلىـــي ھـــېس قىلغـ ــالالھ   ( ئـ ئـ

ــگهن «: مۇنــداق دەيــدۇ) ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن جــاھىلىيهتنى بىلمى
شـۇنداق، جــاھىلىيهت بىـلهن ئىــسالمنىڭ   » .كىـشى ئىـسالمنى بىلمهيــدۇ  

... پهرقىنى بىلگهنـدىال ئانـدىن ئىـسالمنىڭ قهدرىـگه يهتكىلـى بولىـدۇ            
ــۇالر يهنه  ــر    ئ ــش، بى ــر خى ــىنى بى ــسالم بىناس ــى ئى ــتىن يېڭ ــر تهرەپ بى

ــپ،    ــشنىڭ جاپاســىنى يهتكــۈچه تارتى ــا قىلى ــپ، بىن ــا قىلى ــشتىن بىن خى
يېڭــى بىنانىــڭ پۈتۈشــىنى زارىقىــپ كــۈتكهن بولغاچقــا، بىنــانى       

بىناغـا بىـر   . زەخمهتـكه ئۇچراتمـاي مۇھـاپىزەت قىلىـشتا چىـڭ تـۇراتتى      
ــرەر    ــاكى بى ــسا ي ــشى چېقىل ــس  كى ــشى جىجىلى ــداپ  كى ــۇالر چى ا ، ئ

ــلهن بىرلىــشىپ، گىرەلىــشىپ  . تۇرالمــايتتى ــا ئۇالرنىــڭ ۋۇجــۇدى بى بىن
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ئــۇالر ئۆزمهۋجــۇتلىقىنى بىنانىــڭ مهۋجۇتلۇقىــدا دەپ . كهتــكهن ئىــدى
  .ھېس قىالتتى

ــدى  ــرىس ئى ــسالمغا ئهنه شــۇنداق ھې ــشىلهر ئى ــسىز كى . ئاشــۇ مىسلى
دە پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ رەھبهرلىكــــى ۋە يېتهكچىلىكىــــ

. ئــۆزلىرى ســالغان بىنانىــڭ ساپــساق تۇرۇشــىغا تولىمــۇ ھېــرىس ئىــدى
شــۇنداقتىمۇ بىــز زېمىنــدا ئــالالھ  نىــڭ دىنىنــى بهرپــا قىلىــش ئۈچــۈن  

ــز    ــهرت دېمهيمى ــى ش ــات بۇلۇش ــساالمنىڭ ھاي ــبهر ئهلهيهىس ... پهيغهم
ــا     ــى بهرپ ــۇ دىنن ــى ب ــسا،ئالالھ   كېيىنكىلهرن ــان بول ــهرت بولغ ــۇ، ش ش

ــپ قىلم  ــشقا تهكلى ــۇالتتى قىلى ــان ب ــسلى   ! ىغ ــا مى ــز پهقهت تارىخت بى
ــۇۋاتىمىز  . كــۆرۈلمىگهن ئاشــۇ تــارىخى ئهھــۋالنى چۈشــهندۈرمهكچى بول

سـاھابىلهردەك كىـشىلهر قايتـا      : بۇ بىـزگه مۇنـداق بىـر سـوئالنى قۇيىـدۇ          
ــسا  ــان   (تهكرارالنمىـ ــك تهكرارالنمىغـ ــازىرقى لهھزىغىچىلىـ ــاكى ھـ يـ

نىــسبهتهن نــېمه رولــى ۋە ئۇالرنىــڭ ئىــسالم ۋە مۇســۇلمانالرغا ) بولــسا
قانـــداق قىممىتـــى بولـــسۇن؟ قايتـــا تهكرارالنمايـــدىغان نهرســـىنىڭ 
ــا   ــارمۇ؟ تارىختــ ــسى بــ ــنىڭ پايدىــ ــى قىلىــــپ ئولتۇرۇشــ گېپىنــ
تهكرارالنمايدىغان بۇ كىـشىلهر ئـۆزىگه خـاس شـارائىتقا ئىـگه بولغـان              

ــۇ ــهتكهن    ۋە ب ــىر كۆرس ــشىگه تهس ــۇر يېتىلى ــڭ چوڭق ــارائىت ئۇالرنى ش
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئۇلــۇغ كىملىكــى بىــلهن : لهنبولــسا، مهســى

ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىدا مهۋجـــۇت بۇلـــۇپ تۇرغـــان، بۇنىڭغـــا يېڭـــى 
ــۇ    ــسالمنىڭ ئاش ــسا، ئى ــگهن بول ــۇلۇپ كهل ــىرى قوش ــڭ تهس تهۋەللۇدنى
ــداقمۇ   ــتىم مهۋجــۇد بۇلۇشــىدىن قان ــر قې جهزبىلىــك ســۈرىتىنىڭ يهنه بى

  !ئۈمىد كۈتكىلى بولسۇن؟
ــوئا  ــۇ سـ ــزنىڭچه بـ ــرىش زۆرۈر بىـ ــاۋاب بىـ ــۇئال  . لغا جـ ــۇ سـ ئـ

ــڭ    ــاھابىلهردىن كېيىنكىلهرنىــ ــۋالىنى ۋە ســ ــاھابىلهرنىڭ ئهھــ ســ
ــالنى     ــىلىك خىي ــر ۋەسۋەس ــداق بى ــشىلهردە مۇن ــگهن كى ــۋالىنى بىل ئهھ

ئىـسالم پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ۋە تـوغرا يـول           « : پهيدا قىلىـدۇ  
قىغىنه تۇتــۇپ ماڭغــان خهلىپىلهرنىــڭ دەۋرىــدىن ئىبــارەت ئاشــۇ قىــس 
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ــقانىكهن   ــاپ ئاخىرالش ــردە ياش ــر دەۋى ــس  » .بى ــدا نىجى ــۇ چاغ دەل ش
شهرقــــشۇناسالر ۋە ئۇالرنىــــڭ شــــايكىلىرى ئوتتۇرىغــــا چىقىــــپ، 
ئىــسالمنىڭ قايتىــدىن رېئــال تۇرمۇشــقا يېنىــپ كېلىــشىدىن كىــشىلهرنى 

بــۇ ســوئالغا . ئۈمىدســىزلهندۈرۈش ئۈچــۈن ئاشــۇ خىيــالنى تهكىتلهيــدۇ
ــۇ    ــۈن مۇن ــرىش ئۈچ ــاۋاب بى ــرەك ج ــتۇرۇش كې ــىلىنى ئايدىڭالش : مهس

قايتــــا تهكرارالنمايــــدىغىنى يــــاكى ھېچبولمىغانــــدا ھــــازىرغىچه 
ــدىغان    ــا ئايالندۇرى ــسالمنى رېئاللىقق ــېمه؟ ئى ــى زادى ن تهكرارالنمىغىن
ــدىلىكلهرنى   ــۇ ئاالھىـ ــاھابىلهرنىڭ شـ ــاكى، سـ ــدىلىكلهرمۇ؟ يـ ئاالھىـ

ىمۇ؟ مىسلىــــسىز يــــۇقىرى دەرىجىــــدە رېئاللىققــــا ئايالنــــدۇرغانلىق
شــۇ شــارائىت ... ســاھابىلهرگه خــاس بولغــان شــارائىت تهكرارالنمايــدۇ 

ــدىغان   ــا ئايالندۇرى ــسالمنى رېئاللىقق ــان ؟ ئى ــداق رول ئوينىغ زادى قان
ئاساســى ئاالھىــدىلىكلهرنى شــۇ شــارائىت پهيــدا قىلغــانمۇ؟ يــاكى، ئــۇ 
ئــۆزگىچه شــارائىت ئاشــۇ ئاالھىــدىلىكلهرنى مىسلىــسىز دەرىجىــدە      

ــا  ــتى  رېئاللىقق ــدى ئايدىڭالش ــىله ئهم ــنىڭچه مهس ــدۇرغانمۇ؟ مې . ئايالن
ــدىلىكلهرنىڭ     ــى ئاالھى ــدىغان ئاساس ــا ئايالندۇرى ــسالمنى رېئاللىقق ئى

بـۇ ئىككىـسى ئـالالھ  نىـڭ         . ھهممىسى قۇرئـان ۋە ھهدىـستىن ئېلىنىـدۇ       
ــق      ــدا داۋاملى ــۇلمانالرنىڭ ھاياتى ــلهن مۇس ــشى بى ــدىرى ۋە خاھى تهق

ــدۇ ــاماۋى كى. قوغدىلى ــرى س ــان،  ئىلگى ــان ۋە زايه بولغ ــابالر بۇرمىالنغ ت
ــسته    ــان ۋە ھهدى ــۈننهتلىرىدىن قۇرئ ــڭ س ــى پهيغهمبهرلهرنى ئىلگىرىك
خاتىرلهنگهنلىرىــدىن باشــقا ھــېچ نهرســه ســاقلىنىپ قالمىغــان ئهھــۋال 

: ئاستىدا، ئـالالھ   قۇرئـان ۋە ھهدىـسنى ساقالشـقا ئـۆزى كېپىـل بولـدى                 
ــۇ   « ــدۇق، ئـ ــل قىلـ ــز نازىـ ــقهتهن بىـ ــاننى ھهقىـ ــۇم قۇرئـ نى چوقـ

مانــا بــۇ ئىككــى مهنــبهدە  ) ئــايهت -9 ســۈرە ھىجــرى (»!قوغــدايمىز
ــان    ــرادە باغلىغ ــۇنىڭغا ئى ــدىغان ۋە ش ــقا قىزىقى ــا قۇرۇش ــسالمنى قايت ئى
ــسالمىي     ــهخىس، ئى ــسالمىي ش ــشىلهرگه ئى ــى كى ــداق دەۋىردىك ھهرقان
ــداق    ــان ھهرقان ــك بولغ ــقا كېرەكلى ــسالمىي دۆلهت قۇرۇش ــائهت، ئى جام

 ســاھابىلهرنىڭ ئــۆزگىچه شــارائىتى پهقهت ئىــسالمنىڭ .مــاددا تېپىلىــدۇ
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قۇرئـــان، ھهدىـــستىن ئېلىنغـــان ئاساســـلىق ئاالھىـــدىلىكلىرىنى     
تارىختــــا . مىسلىــــسىز دەرىجىــــدە رېئاللىققــــا ئايالنــــدۇردى   

تهكرارالنمايـــدىغىنى ئىـــسالمنىڭ ئاالھىـــدىلىكلىرى ئهمهس، بهلكـــى 
  .شۇ مىسلىسىز دەرىجه

ــار  ــۇئالمۇ ب ــر س ــداق بى ــقان  :يهنه مۇن ــشقا ئاش ــدا ئى ــى زامان  ئهين
مىسلىـــسىز دەرىـــجه تهكرارالنمايـــدىغان ئـــۆزگىچه شـــارائىتتىن     

دەرىــجه مۇســۇلمانالرنىڭ  تۇغۇلغــانلىقتىن تهكرارالنمىــسا، ئۇنــداقتا بــۇ
ــاتلىق    ــى ت ــۆزلهپ ئېغىزىن ــۇ س ــگه ؟ ئ ــكه ئى ــداق قىممهت ــدا قان ھاياتى

  بۇلۇش قىممىتىگىال ئىگىمۇ؟» شىرىن چۈش«قىلىدىغان بىر 
ــداق ئهمهسھ ــز ئۇن ــۇلمانالرنىڭ  . هرگى ــجه مۇس ــسىز دەرى ــۇ مىسلى ئ

ئىـــسالمنى رېئاللىققـــا ئايالندۇرۇشـــىدىكى جـــانلىق ئـــۈلگه بۇلـــۇش 
مۇســـۇلمانالر ئىـــسالمنى ئىـــشقا ئاشۇرۇشـــقا    . قىممىـــتىگه ئىـــگه 

ــگه    ــكهن دەرىجى ــاھابىلهر يهت ــتىن س ــۇمىي جهھهت ــدا ئۇم ئۇرۇنغانلىرى
ــس   ــته يۈك ــا ئهمهلىيهت ــسىمۇ، ئهمم ــدۇيېتهلمى ــارىخى . هلمهي قالماي ت

ــدىن     ــدىن قهلىبلىرى ــۇلمانالر ئىچى ــر ئهۋالد مۇس ــۇكى، ھهربى ــت ش پاكى
ئىمــان نــۇرى پــارالپ، پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ كىملىكىــدىن ۋە 
جــــانلىق ئــــۈلگىلهردىن ســــاھابىلهر بىۋاســــته پايدىالنغانــــدەك  
پايــدىلىنىپ، روھىيتىنىــڭ چوڭقــۇر قاتلىرىــدا ســاھابىلهر تــۇنجخ قېــتىم  
ــان ۋە    ــپ، قۇرئـ ــېس قىلىـ ــى ھـ ــۈزگهن يېڭىلىقالرنـ ــشىدىن ئۆتكـ بېـ
ھهدىـــستىن ئۇلـــۇغ ســـاھابىلهر قېنىـــپ ئىچكهنـــدەك ئىچىـــپ ئـــۆز 
ــشقا      ــىيهتلهرنى ئى ــۇرغان خۇسۇس ــشقا ئاش ــاھابىلهر ئى ــدا س ۋۇجۇدلىرى
ئاشــۇرۇپ ،ئاشــۇ ئــالى ســهۋىيهگه يهتــكهن كىــشىلهر ئــۈزۈلمهي       

  .چىقىۋاتىدۇ
ر ئهلهيهىســــساالمنىڭ تــــوغرا، ئاۇنــــداق كىــــشىلهر پهيغهمــــبه

لــېكىن، مۇســۇلمانالر  ... ئهتراپىــدىكىلهرگه قارىغانــدا تۇلىمــۇ ئــاز   
ــالى   ــۇ ئـ ــتىن ئاشـ ــۇمىي جهھهتـ ــدا ئۇمـ ــشكه ئۇرۇنغانلىرىـ يۈكسىلىـ

ــدۇ   ــسهلمهي قالمايـ ــدىردىمۇ يۈكـ ــتهلمىگهن تهقـ ــلهرگه يېـ . دەرىجىـ
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ئۇرۇنماســلىق تــۆۋەنگه . چــۈنكى، ئۇرۇنــۇش ھامــان يۇقىرىغــا تارتىــدۇ
امـــان بىـــلهن قهســـهمكى، ئىمـــان ئېيتقـــان ياخـــشى  ز«: تارتىـــدۇ

ــر ــان، بى ــى قىلغ ــر -ئهمهللهرن ــشقان، بى ــىيه قىلى ــى تهۋس ــرىگه ھهقن -بى
ــمه       ــقا ھهم ــشىلهردىن باش ــشقان كى ــىيه قىلى ــهۋىرنى تهۋس ــرىگه س بى

 ) . ئهسىر سۈرىسى ( » ئادەم چوقۇم زىيان ئىچىدىدۇر
ــشى    ــر ئهۋالد كى ــسىز بى ــى، مىسلى ــدا ھېلىق ــدىن قارىغان ــۇ نۇقتى لهر ب

ــدۇ  ــۇھىم رول ئويناي ــدا م ــۇلمانالرنىڭ ھاياتى ــان، . مۇس ــالى بولمىغ خىي
ــا مهۋجــۇت    ــڭ رېئاللىقق ــي ئۈلگىلهرنى ــان ئهمهلى ــوئار بولمىغ ــۇرۇق ش ق
بۇلــۇپ تۇرۇشــى ئىــسالم دىنىنــى ئهمهلىــيهتكه ئايالندۇرۇشــقا بهل      
ــۈرتكه   ــهتكهنلهرگه تـ ــشچانلىق كۆرسـ ــدا تىرىـ ــۇ يولـ ــاغالپ، مۇشـ بـ

  ...بولىدۇ
ــشقا  ئــۇالر ئىــسالم ــادا ئى ــال دۇني ــدىلىكىنى رېئ نىڭ ئهمهلىــي ئاالھى

ــسىز   ــيىن، تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالر يهتــكهن مىسلى ئاشــۇرغاندىن كې
ھهرقانـــداق بىـــر . دەرىجىـــگه يىتهلمهســـلىكنىڭ كـــارايىتى چـــاغلىق

جاھىلىيهت دەۋرىـدە، جۈملىـدىن ھـازىرقى زامـان جـاھىلىيتى دەۋرىـدە             
ــدىلىكلىرىنى ــدە  (ئىـــسالمنىڭ ئاساســـى ئاالھىـ ــۆۋەن دەرىجىـ ئهڭ تـ

ئىـــشقا ئاشۇرۇشـــنىڭ ئـــۆزىال، ھهرقانـــداق جـــاھىلىيهتكه ) بولـــسىمۇ
ــتۇر  ــهكرەپ ئىلگىرلهش ــدا چــوڭ س ــگه  . قارىغان ــالى دەرىجى ــسىز ئ مىسلى

ــشتۇر    ــام تېپى ــالى ماق ــته ئ ــتىش پهزىلهت ــم   . يى ــته ھهركى ــۇ جهھهت ب
دە، ئازســاندىكى ئــادەملهر ئــالى -ئىقتىــدارىغا يارىــشا ئىــش كۆرىــدۇ

ــگ ــلهر    دەرىجى ــق قهدەم ــگه پهرقلى ــالىي دەرىجى ــانالر ئ ــدۇ، قالغ ه يېتى
ــشىدۇ ــلهن يېقىنلى ــپ  . بى ــشقا تهكلى ــدىغان ئى ــۈچى يهتمهي ــېچكىم ك ھ

شــۇنداق، ئاشــۇ مىسلىــسىز كىــشىلهرنىڭ تــارىخى رېئــاللىق . قىلىنمايــدۇ
ســـۈپتىدە مهۋجـــۇت بۇلـــۇپ تۇرۇشـــى ۋۇجۇدالرغـــا بىـــر مهھهل      

ن چـۈش بۇلـۇش ئۈچـۈن       تارقىغاندىن كېـيىن يوقـاپ كېتىـدىغان شـىرى        
  .ئهمهستۇر، بهلكى، قايتىلىنىدىغان ئهمهلىيهت بولۇش ئۈچۈندۇر
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ــۇلمانالردىن   ــدا مۇس ــدىغان كىتابى ــاقىي قالى ــامهتكىچه ب ــالالھ   قىي ئ
پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنى ئــــۈلگه قىلىپ،ئاشــــۇ مىسلىــــسىز 

 -ســىلهرگه«. كىــشىلهرنىڭ ئىزىــدىن ئىــزلهپ مېڭىــشنى تهلهپ قىلــدى
، ئاخىرەت كـۈنىنى ئۈمىـد قىلغـان ۋە ئـالالھ  نـى كـۆپ يـاد                  ئالالھ  نى  

ــدۇر  ــشى ئۈلگىـ ــۋەتته ياخـ ــۇلىلالھ ئهلـ ــلهرگه رەسـ ــۈر ( » ئهتكهنـ سـ
 ) . ئايهت -21ئهھزاب 

ــسارىالر  « ــان ئهن ــۈك بولغ ــانى كۈچل ــك بولغان،ئىم ــدە يهرلى مهدىنى
يېنىغـــا ھىجـــرەت قىلىـــپ كهلگهنلهرنـــى دوســـت تۇتىـــدۇ، ئۇالرغـــا 

چــۈن ئىچــى تــارلىق قىلمايــدۇ، ئــۇالر مۇھتــاج  بىــرىلگهن نهرســىلهر ئۈ
ــدىن    ــڭ مهنپهئهتى ــى ئۆزلىرىنى ــڭ مهنپهئهتىن ــۇق مۇھاجىرالرنى تۇرۇقل
ــسهتكه     ــاقالنغانالر مهق ــدىن س ــسىنىڭ بىخىللىقى ــۆز نهپ ــدۇ، ئ ئهال بىلى

!  پهرۋەردىگـــارىمىز: ئـــۇالردىن كېـــيىن كهلگهنـــلهر. يهتكـــۈچىلهردۇر
ــان    ــان ئېيتقـ ــرى ئىمـ ــزدىن ئىلگىـ ــزگه ۋە بىـ ــلىرىمىزغا بىـ قېرىنداشـ

ــمهنلىك     ــى دۈش ــۇئمىنلهرگه قارش ــزدا م ــن، دىللىرىمى ــرەت قىلغى مهغپى
ســـهن ناھـــايىتى مهغپىـــرەت ! پهيـــدا قىلمىغىـــن، پهرۋەردىگـــارىمىز

  » قىلغۇچىسهن، ناھايىتى مېهرىبانسهن دەيدۇ
ــازىرقى   ــۆزلهيمىز، شۈبهىـــسىزكى ھـ ــۇ كـــۆپ سـ ــته تېخىمـ ــۇ ھهقـ بـ

ــ  ــويغىنىش ھهرىكىت ــسالم ئ ــدىكى ئى ــدىلىكنى زامان ــسالمىي ئاالھى ى ئى
مــۇكهممهل ئىــشقا ئاشۇرۇشــتا ئــالى دەرىجىــگه يېتهلمىــسىمۇ، ھهرھالــدا 

ئىـــسالم ھـــازىر پهيغهمـــبهر . كامـــالهت دەرىجىـــسىگه يېقىنالۋاتىـــدۇ
ئهلهيهىســـساالم ھهدىـــسته بىـــشارەت بهرگهن ئىككىنچـــى قېتىملىـــق 

هن ئىـسالم غېرىبلىـق بىــل  «. غېرىبلىـق دەۋرىنـى بېـشىدىن كهچۈرۋاتىـدۇ    
باشـــالندى،يهنه بىـــر قېـــتىم غېرىبلىـــشىدۇ، غېرىبالشـــقانالرغا خـــۇش  

ئىككىنچـى قېتىملىـق غېرىبلىـق  ھهمـمه جهھهتـتىن           » .مۇبارەك بولـسۇن  
بىرىنچى قېتىملىـق غېرىبلىققـا ئوخشىمىـسىمۇ، ئېنىقكـى ئاساسـلىق كـۆپ             

بىرىنچــى قېتىملىــق غېرىبلىقتــا ئــالالھ  : مهســىلهن. ئىــشالردا ئوخــشايدۇ
ــولى  ــڭ ي ــدى  نى ــدا ئهمهس ئى ــۈمران ئورۇن ــتا ھۆك ــي تۇرمۇش . ئهمهلى
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ئــــالالھ  نىــــڭ بــــارلىقى،بىرلىكىگه، مــــۇھهممهد    «كىــــشىلهر 
. ئىـــشهنمهيتتى» ئهلهيهىســـساالمنىڭ ھهق پهيغهمـــبهر ئىكهنلىكىـــگه

ــادەملهر گهرچه   ــا ئـــ ــازىرقى غېرىبلىقتـــ ــڭ «ھـــ ــالالھ  نىـــ ئـــ
ر بــارلىقى،بىرلىكىگه، مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ھهق پهيغهمـــبه   

ــگه ــاھادەتكه (»  ئىكهنلىكى ــمه ش ــشقان  ) كهلى ــرار قىلى ــدا ئىق ئېغىزلىرى
بولــسىمۇ، پۈتــۈن دۇنيــادىكى بىــر مىليــاردتىن ئــارتۇق ئــادەم كهلىــمه 
ــسىمۇ،   ــۈرمهيۋاتقان بولـ ــدىن چۈشـ ــۈنى ئېغىزلىرىـ ــاھادەتنى ھهركـ شـ

ــى    ــلىق تهقهززاس ــاھادەتنىڭ ئاساس ــمه ش ــۇالر كهلى ــا ئ ــالالھ  « -ئهمم ئ
نـى  »پ، ئـالالھ  نىـڭ شـهرىئىتىنى قـانۇن قىلىـش           نىڭ يولىغـا بويـسۇنۇ    

مانـــا بـــۇ ئىـــسالمنىڭ بېـــشىغا كهلـــگهن ھهقىقـــى . رەت قىلىۋاتىـــدۇ
ــۇر ــو  . غېرىبلىقتـ ــسىلىۋاتقان، رادىئـ ــونالپ بېـ ــان مىليـ  -گهرچه قۇرئـ

ــا     ــى بارالرغـ ــان، ئاڭلىغۇسـ ــرائهت ئاڭلىتىۋاتقـ ــۋىزىيهلهردە قىـ تېلېـ
  ! بولسىمۇھهدىس ۋە دىنى دەرسلهر بىلهن چۈشهندۈرلىۋاتقان

ــا     ــرەك يېڭىلىقق ــتىن بهك ــسالھات بولۇش ــكهت ئى ــى ھهرى غېرىبلىقتىك
  .كۆچۈش بولىدۇ

ــقاندەك      « ــا ئوالش ــا تائامغ ــر لوقم ــلهر بى ــارلىق مىللهت ــىلهرگه ب س
ــدۇ،  ــشىپ كېلىــ ــازالپ    ›ئۇلىــ ــانىمىزنىڭ ئــ ــۇكۈنلهردە ســ شــ

ــدۇ؟   ــۇنداق بۇالمـ ــدىن شـ ــبهر  ‹كهتكهنلىكىـ ــدە، پهيغهمـ دېيىلگهنـ
ۇكۈنلهردە ســانىڭالر كــۆپ،بىراق ســهلدىكى بهلكــى شــ: ئهلهيهىســساالم

  ».كۆپۈككه ئوخشاپ قالىسىلهر، دېدى
ــتىش    ــشىپ كېــ ــيىلگهن كۆپۈكلىــ ــسته دېــ ــۇ ھهدىــ ــا بــ مانــ

ــاب  ــوالردىكى، كىت ــچىتلهردىكى، رادىئ ــى  -مهس ــسىيهلهردىكى دىن  لىك
دەرســـلهر ئـــارقىلىق ئىـــسالم ھهقىقهتلىرىنـــى چۈشـــهندۈرۈپ ۋەز     

ــشالمايدۇ،  ــال ئوڭـ ــىههت قىلىـــش بىلهنـ ــشىپ نهسـ ــى كۆپۈكلىـ  بهلكـ
بېـــــسىملىرىدىن » ئهمهلىـــــي«كهتكهنلهرنـــــى جاھىلىيهتنىـــــڭ 

ئاجرىتىۋېلىــــپ، ئىــــسالم ھهقىقهتلىــــرى بىــــلهن يېڭىــــدىن     
ــشتۈرۈپ، ــدىغان،   «يېتى ــر قىلى ــۆزلهيدىغان، پىكى ــسىدا س ــسالم توغرى ئى
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ــا      ــدىغان، ئهمم ــارزۇ قىلى ــسالمنى ئ ــدىغان، ئى ــسالمدىن پهخىرلىنى ئى
الرنــى » ۈن ھهرىــكهت قىلمايــدىغانئىــسالمنى ئىــشقا ئاشــۇرۇش ئۈچــ

  .ئۆزگهرتكهندىال، دىننىڭ بۇ غېرىبلىقى ئاخىرلىشىدۇ
ئـــون ئـــۈچ ئهســـىردىن بۇيـــان تهكرارالنمىغـــان تـــۇنجى ئهۋالد 

ئۇنىـڭ  . مۇسۇلمانالرنى ئىككـى خۇسۇسـىيهت ئاالھىـدە تـۆھپه قوشـقان            
ــۈش  ــا كۆچ ــرى يېڭىلىقق ــويغىنىش   . بى ــسالم ئ ــدىكى ئى ــۈنكى كۈن بۈگ

ــدىكى  ھهرىكىتىنىـــڭ  ــته غېرىبلىـــق ئىچىـ ــانلىرى ئهمهلىيهتـ قىلىۋاتقـ
ــدىلىكتۇر  ــى ئاپىرى ــۇ    . يېڭ ــلهردە مۇش ــۇ ھهرىكهت ــۈن ب ــۇنىڭ ئۈچ ش

ــۇش    ــى يوقۇت ــق غېرىبلىقىن ــى قېتىملى ــسالمنىڭ ئىككىنچ ــىيهت ئى خۇسۇس
ــۇلمانالردەك جىهــــات قىلىۋاتقــــان   ــۇنجى ئهۋالد مۇســ ئۈچــــۈن تــ

ــدۇ  ــال رول ئويناي ــدە پائ ــشىلهرنىڭ روھىيتى ــ. كى ــبهر يهنه بى رى پهيغهم
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇلـۇغ كىملىكـى بىـلهن ئـادەملهر  ئارىـسىغا ھـازىر              

ــى ــدۇ  . بۇلۇش ــۇچه تهكرارالنماي ــايىم بولغ ــامهت ق ــىيهت قىي ــۇ خۇسۇس . ب
بىــراق شــۇنداق دىيهلهيمىزكــى، يېڭىلىققــا كۆچۈشــنىڭ تهســىرىدە      
دىننـــى چوڭقـــۇر چۈشـــىنىپ، شـــاكىلىنى قوغلىـــشىپ مېغىزىـــدىن ۋاز 

دىننــى قــۇدرەت تــاپقۇزۇپ، شــهرىئهتنى قايتــا قــانۇن  كهچمهيــدىغان ،
غېرىبلىــق مهزگىلىــدە قانــداق جهڭ  قىلىــشنى ئىــشقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن

ــاپ،     ــوتى يېلىنج ــقهت ئ ــدا ھهقى ــڭ دىللىرى ــى بىلگهنلهرنى كېرەكلىكىن
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن بىــرگه ياشــىغان دەرىجىــگه بېرىــپ 

ــدۇ ــ . يېتىـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــۇددى تـ ــۇالر خـ ــبهر ئـ ۇلمانالر پهيغهمـ
ــدۇ     ــا كېلىـ ــىغاندەك تۇيغۇغـ ــرگه ياشـ ــلهن بىـ ــساالم بىـ . ئهلهيهىسـ

ــاللىرىنى    ــسلىرى ۋە تهرجىمهـ ــساالمنىڭ ھهدىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
ــۇ     ــسياتى ئۇالرنىم ــاش ھى ــر گه ياش ــۇ بى ــگهن ئهنه ش ــشتىن كهل ئۆگىنى
ــۇنجى    ــىرلهنگهن تـ ــته تهسـ ــساالمدىن بىۋاسـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ

  . يهتكهن ئالى دەرىجىلهرگه يهتكۈزىدۇئهۋالد مۇسۇلمانالر
ئهلهاســىل ھــازىرقى زامــان ئىــسالم ئــويغىنىش ھهرىكىتــى ئىــسالمىي 
ئاالھىــدىلىكلهرنى ئىــشقا ئاشۇرۇشــتا تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالرغا     
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ــتى ــالالھ       . يېقىنالش ــى ئ ــويغىنىش ھهرىكىت ــسالم ئ ــان ئى ــازىرقى زام ھ
 چىـن ئىخـالس بىـلهن       ئۈچۈن بارلىقىـدىن ۋاز كـېچىش، ئـالالھ   يولىـدا           

ــتىن كېچىــپ، ئــالالھ  نىــڭ ســاۋابىنى   ــالىق راھهت ــاد قىلىــش، دۇني جىه
ــا        ــر ئازابالرغ ــېڭىش، ئېغى ــا م ــۇش يولىغ ــهھىد بۇل ــپ ش ــد قىلى ئۈمى
چىداشـلىق بېـرىش قاتــارلىق جهھهتـلهردە كىــشىلهرگه ئهمهلىـي ئــۈلگه     

  .كۆرسىتىپ، ھېلىقى ئالى دەرىجىنى ئهسلهتتى
ــتىم   ــر قې ــۆزىمىزنى يهنه بى ــدىئال   س ــسالمنىڭ ئى ــسهك، ئى  خۇالسىلى

رېئـــالىزىملىق خۇسۇســـىيىتىنى ئىـــشقا ئاشـــۇرغان تـــۇنجى ئهۋالد     
مۇســــۇلمانالر ئــــۇالر يهتمهكچــــى بولغــــان كېيىنكــــى ئهۋالد     

ــدۇر  ــۇلمانالرنىڭ ئۈلگىلىرى ــسىال   . مۇس ــشكه ئۇرۇن ــنكىلهر يۈكسىلى كېيى
ــتىش يــاكى يهتمهســلىك ئــايرىم  . يۈكــسىلهلهيدۇ ــگه يې ئــالىي دەرىجى

  .ىلهمهس
ــى     ــسالمنىڭ ئاساس ــسهك، ئى ــتىم خۇالسىلى ــر قې ــا بى ــۆزىمىزنى قايت س
ــى   ــى ھهقىقـ ــاس ئهمهس، بهلكـ ــاھابىلهرگىال خـ ــدىلىكلىرى سـ ئاالھىـ
ــۇ       ــشى شـ ــر كىـ ــداق بىـ ــان ھهرقانـ ــاقچى بولغـ ــۇلمان بولمـ مۇسـ

بــۇ . ئاالھىــدىلىكلهرنى ئىــشقا ئاشــۇرااليدۇ ۋە ئىــشقا ئاشۇرۇشــى الزىــم
ــالال ھ  نىــڭ ئالدىــدا ۋە ئۆزىنىــڭ جهھهتــته كهمچىلىــك ئۆتكۈزســه، ئ

ــدۇ   ــۈزگهن بولى ــاھ ئۆتك ــر گۇن ــدا ئېغى ــسانلىقى ئالدى ــۇلمانالر . ئىن مۇس
ــۇقىنى   ــۆز مهۋجۇتل ــشقا ئاشــۇرغاندىال ئ ــدىلىكلهرنى ئى ــسالمىي ئاالھى ئى

  .ساقالپ قاالاليدۇ
ــسالمىي    ــولغىنى ئىــ ــاس بــ ــۇلمانالرغا خــ ــۇنجى ئهۋالد مۇســ تــ

بۇنـــداق . سىزلىكتۇرئاالھىـــدىلىكلهرنى ئىـــشقا ئاشۇرۇشـــتىكى مىسلىـــ
ــان  ــادەملهرگه پهرز قىلمىغـ ــالالھ   ئـ ــى ئـ ــالىي دەرىجىنـ ــالالھ   . ئـ ئـ

پهقهت ئىــــسالمىي ئاالھىــــدىلىك ئۇنىڭــــسىز مهۋجــــۇت بولــــۇپ 
ئـــالىي دەرىجىنـــى  . تۇرمايـــدىغان تـــۆۋەن دەرىجىنـــى پهرز قىلغـــان

ئىختىيـــار قىلغۇچىالرغـــا قالـــدۇرغان ، ھهقىقـــى ئىـــسالم تهربىيىـــسى  
ى ھهقىــقهت نــۇرلىرى بىــلهن نۇرلىنىــپ، ئــالالھ  قــا ئالغــان، كۆڭــۈللىر
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ئــــۇنى كۆرگهنــــدەك ئىبــــادەت قىالاليــــدىغان، پهيغهمــــبهر     
ــشهلهيدىغان    ــدەك ئهگى ــداش بولغان ــا زامان ــساالمغا ئۇنىڭغ ئهلهيهىس

  .كىشىلهر ئالىي دەرىجىنى ئىشقا ئاشۇرااليدۇ
ئىــسالمىي ئاالھىــدىلىكلهر ئهڭ تــۆۋەن چهكــته ئىــشقا ئاشــقان      

ــدىمۇ، ھا ــدۇ چاغـ ــاتلىق تۈزۈلىـ ــر   . يـ ــداق بىـ ــارىختىكى ھېچقانـ تـ
جـــاھىلىيهت، جۈملىـــدىن ھـــازىرقى زامـــان جـــاھىلىيتى ھايـــاتلىقنى 

ــدۇ  ــك تۈزىيهلمهيـ ــۆۋەن   ... ئۇنچىلىـ ــدىلىكلهر تـ ــسالمىي ئاالھىـ ئىـ
چهكتىن يـۇقىرى دەرىجىـدە ئىـشقا ئاشـقاندا بولـسا، يهرشـارى تـۇنجى               

ــنهتكه ئايالنغا  ــدا جهن ــۇلمانالرنىڭ قولى ــنهتكه  ئهۋالد مۇس ــدەك جهن ن
ــدۇ ــارزۇ قىلىــپ      . ئايلىنى ــۇنداق بولۇشــىنى ئ ــۇلمانالر ھامــان ش مۇس
بىــز تۆۋەنــدە ئىــسالمىي ئاالھىــدىلىكلهرنى ئهڭ يــۇقىرى     . كهلــدى

ــڭ   ــالالھ   تائاالنى ــداپ، ئ ــدە ئۇرۇن ــدىن  « : دەرىجى ــسانالر ئىچى ئىن
دېـگهن باھاسـىغا ئېرىـشكهن تـۇنجى        » چىققان ئهڭ ياخـشى ئـۈممهت     

. الرنىڭ تــۈپ بهلگىلىرىنــى يورۇتــۇپ بهرمهكچىمىــز   ئهۋالد مۇســۇلمان
ئېـــسىمىزدە بولـــسۇنكى، بىـــز بـــۇيهردە قىـــسقىچه يۇرۇتمـــاقچى      
ــر ئهۋالد    ــڭ ھهربىـــ ــسالمىي مهۋجۇتلۇقىنىـــ ــۇۋاتقىنىمىز ئىـــ بۇلـــ
ــۇپ،   ــدىلىكلىرى بۇل ــشلىك ئاساســى ئاالھى ــقا تىگى ــۇلمانالردا بولۇش مۇس

لىــسىز دەرىجىــدە بــۇ ئاالھىــدىلىكلهر تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالردا مىس
ــقان  ــشقا ئاش ــراق    . ئى ــاقچى، بى ــسىنى يۇرۇتم ــڭ ھهر ئىككى ــز بۇنى بى

ــسالمىي مهۋجۇتلۇقنىــڭ       ــال ئى ــاقچى بــولغىنىمىز يهنى ــى يۇرۇتم ئاساس
ــدۇر ــۇ     . ئاالھىدىلىكلىرى ــۇق ش ــسالمىي مهۋجۇتل ــى ئى ــۈنكى، ھهقىق چ

ئاالھىـــدىلىكلهرگه قاراشـــلىق بولـــۇپ، مۇســـۇلمانالر ئۇنىڭـــدىن     
تهبىئىيكـى،  . ە ھازىرقىـدەك ئېغىـر كـۈنگه قالغـان        تهدرىجى چهتنىگهنـد  

تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالرنىڭ ھهربىــر تــۈپ بهلگىــسى ئۈســتىدە كــۆپ 
ــدۇ  ــارلىق قىلىـ ــهھىپىمىز تـ ــكه سـ ــۈپ  . سۆزلهشـ ــڭ تـ ــۇڭا ئۇالرنىـ شـ

ــر   ــدەك بى ــق قىلغان ــارىخ تهتقى ــى ت ــۆزلىمهيمىز -بهلگىلىرىن ــرلهپ س . بى
مىزنىــڭ تېمىــسى  بهلكــى، گهۋدىلىــك بهلگىلىرىنــى تــالالپ، كىتابى   
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ــۇيىمىز    ــا ق ــسقارتىپ ئوتتۇرىغ ــتۇرۇپ، قى ــلهن ماسالش ــدىكى . بى تۆۋەن
  :بهلگىلهرنى تاللىدۇق

ــى      -1 ــسكه ھهقىقـ ــان ھهدىـ ــۇپ، قۇرئـ ــتچىل بولـ ــدا راسـ ئىمانىـ
ــاد      ــلهن جىه ــالس بى ــن ئىخ ــدا چى ــڭ يولى ــالالھ   نى ــشىش ۋە ئ ئهگى

  .قىلىش
  .ئۈممهتنىڭ مهنىسىنى ھهقىقى رەۋىشته ئىشقا ئاشۇرۇش  -2
  .ئىالھى ئادالهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش  -3
  .ئىمانى ئهخالقالر  -4
  . ۋەدىگه ۋاپا قىلىش   -5

ــمىغان      ــشقا ئاش ــۇلمانالردا ئى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــيىن ت ــدىن كې ئان
بولـــسىمۇ، كېيىنكـــى ئهۋالد مۇســـۇلمانالردا ئىـــشقا ئاشـــقان ئىككـــى 

-بــۇ ئىككــى ئاالھىــدىلىك ئىلىــم. ئاالھىــدىلىك ئۈســتىدە تــوختىلىمىز 
ــگه ــدۇر پهن ــش ئاالھىدىلىكى ــۈرۈش قىلى ــكه ي ــسى .  ۋە ھهزارەت بۇئىككى

ــقان    ــشقا ئاش ــانالردا ئى ــى زام ــدىن كېيىنك ــۇدرەت تاپقان ــۇ . ق بىراق،ب
ئىككىـــسىنىڭ دەســـلهپكى ئـــۇللىرىنى ئىـــسالم تـــارىخىنى ۋۇجۇدقـــا 

ــالغان  ــۇلمانالر ســ ــۇنجى ئهۋالد مۇســ ــۈرگهن تــ ــى . كهلتــ كېيىنكــ
ــۇلمانالر پۈ   ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــۇلمانالر ت ــدا   مۇس ــارىدا پهي ــۈن يهرش ت

ــدىلىكنى   ــۇ ئىككـــى ئاالھىـ ــىرىدە بـ قىلغـــان زور قوزغىتىـــشنىڭ تهسـ
  .ۋۇجۇتقا چىقارغان

  
＊  ＊   ＊＊  ＊   ＊  ＊   ＊＊  ＊   ＊ 
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ئىمانىدا راستچىل بولۇپ، قۇرئان ھهدىسكه  -1
ھهقىقى ئهگىشىش ۋە ئالالھ   نىڭ يولىدا چىن 

  . ئىخالس بىلهن جىهاد قىلىش
ــۇلمانالر  ــۇ مۇس ــۇ   ب ــۇالر ش ــۇپ، ئ ــدىلىكلىرى بۇل ــۈپكى ئاالھى نىڭ ت

ئاالھىــدىلىكلىرى بىــلهن ئــالالھ   نىــڭ تۆۋەنــدىكى ياخــشى باھاســىغا 
ــا  «: ئېرىـــشكهن ــىلهر ئىنـــسانالر مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن ئوتتۇرىغـ سـ

چىقىرىلغان، ياخـشىلىققا بـۇيرۇپ يامـانلىقتىن توسـىدىغان، ئـالالھ  قـا              
ســۈرە ئــال ئىمــران  ( » رئىمــان ئېيتىــدىغان ئهڭ ياخــشى ئۈممهتــسىله

  ) . ئايهت -110
ــۇلمانالرنىڭ     ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــدىغىنى تـ ــاڭ قالدۇرىـ ــى تـ بىزنـ

چــۈنكى ، بــۇ  .  يــۇقىرىقى ســۈپهتلهرگه ئــېگه بولغــانلىقى ئهمهس    
ــداق   ــان ھهرقانـ ــا چىقارغـ ــان ۋە ھهدىـــس ۋۇجۇدقـ ــۈپهتلهر قۇرئـ سـ

  . ئۈممهتته بولۇشقا تېگىشلىك سۈپهتلهردۇر 
ىغىنى تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالرنىڭ مهزكــۇر بىزنــى تــاڭ قالدۇرىــد

ــشقا     ــۇكهممهل ئىـ ــدە مـ ــاالرلىق دەرىجىـ ــران قـ ــۈپهتلهرنى ھهيـ سـ
   .ئاشۇرغانلىقىدۇر

قۇرئــان ھهمــمه ئايهتلىرىــدە دىننــى ئــالالھ   ئۈچــۈن ســاپ قىلىــشقا 
ــدۇ ــى« : چاقىرى ــتۇر  ! بىلىڭالرك ــا خاس ــالالھ  ق ــن ئ ــاپ دى ــۈرە ( » س س

  .) ئايهت -3زۇمهر 
 مهن دىننـى سـاپ قىلغـان ھالـدا ئـالالھ  قـا ئىبـادەت                 !ئېيتقىنكى« 

  ).ئايهت -11سۈرە زۇمهر  ( » قىلىشقا بۇيرۇلدۇم
ســۈرە ئهئــراف  ( »!ئــالالھ  قــا ئىخــالس بىــلهن ئىبــادەت قىلىڭــالر«
  ) . ئايهت -29

ئــۇالر پهقهت ئىبــادەتنى ئــالالھ  قــا خــالىس قىلغــان، ھهق دىنغــا  «
ــال    ــالالھ  قى ــدا ئ ــان ھال ــاد قىلغ ــدى ئېتىق ــشقا بۇيرۇل ــادەت قىلى  » ئىب

  ) . ئايهت -5سۈرە بهييىنه ( 
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ــان     ــدىلهرنى بۇيرۇۋاتق ــالالھ   بهن ــايهتلهردە ئ ــۇ ئ ــالس « ب » ئىخ
ــڭ      ــالالھ  نى ــۇال ئهمهس، ھهم ئ ــۇرۇنغان تۇيغ ــدە يۇش ــسان قهلبى ئىن
ــتىق     ــدە تهسـ ــۇقىنى قهلبىـ ــىرىكىنىڭ يوقلـ ــى ،شـ ــارلىقى، بىرلىكىنـ بـ

بـــۇ يـــالغۇز ھالـــدا   . مهسقىلىپ،ئېغىزىـــدا ئىقـــرار قىلىـــشال ئه  
ــق    ــدەش چىرايلى ــۇرۇش، ئۈن ــدىلىرىگه قىزىقت ــۆز بهن ــڭ ئ ئالالھتائاالنى
ــۇيرۇق     ــكىن بـ ــى، كهسـ ــال ئهمهس،بهلكـ ــولى بىلهنـ ــىتىش يـ كۆرسـ

ئــۇالر پهقهت «: تهلهپپۇزىــدا قويغــان تهلىپىنــى ئۇرۇنداشــقا يهتمهيــدۇ
ــان     ــاد قىلغ ــا ئىتىق ــان،ھهق دىنغ ــالىس قىلغ ــا خ ــالالھ  ق ــادەتنى ئ ئىب

ــدا ــدى ھال ــشقا بۇيرۇل ــادەت قىلى ــال ئىب ــالالھ  قى ــشقا » . ئ ئىخــالس قىلى
بۇيرۇغان ئـايهتلهرنى تهھلىـل قىلغـان كىـشىلهرگه ئايـانكى، ئىخـالس             

» بــارلىق ئىبــادەتنى ئــالالھ  قــا قارىتىــڭ    «قىلىــشقا بۇيرۇغــانلىق  
ــۇر ــىۋەتلىك   . دېگهنلىكت ــدىگه مۇناس ــش ئهقى ــالس قىلى ــداقتا، ئىخ ئۇن

ــى   ــتىن، بهلك ــۇپال قالماس ــۇئهييهن   بول ــان م ــدىگه باغالنغ  يهنه ئهقى
ــىۋەتلىكتۇر  ــلهككه مۇناس ــۇ   . مهس ــادەت تۇيغ ــۇمكى، ئىب ــگه مهل ھهممى

ــان ۋە      ــۇپ چىقق ــدىن ئۇرغ ــى ئهقىدى ــدىال ئهمهس، بهلك ــاكى ئهقى ي
  .تۇيغۇالر ئۈستىگه قۇرۇلغان ئهمهلىي مهسلهكتۇر

ــېرىك     ــادەتكه ش ــك ئىب ــش دېگهنلى ــادەت قىلى ــلهن ئىب ــالس بى ئىخ
تهۋھىـد  . مانـا بـۇ ھهقىقـى تهۋھىـددۇر       . ىق دېگهنلىكتـۇر  ئارىالشتۇرماسل

ــا   ــۇنجى ئىمانغ ــرىگه ئۆرلهشــكه ئهمهس، بهلكــى ت كامــالهت دەرىجىلى
ــدۇر  ــشكه الزىم ــكىن   . ئېرىشى ــۆرلهش كهس ــرىگه ئ ــالهت دەرىجىلى كام

ــدىن،     ــشىپ بولغانـ ــا ئېرىـ ــان ئىمانغـ ــلهن بۇيرۇلغـ ــۇز بىـ تهلهپپـ
بىــز بــۇ ھهقــته . ۇمۇســتهھهپ ئهمهللهرنــى قىلىــش بىــلهن ئىــشقا ئاشــىد

ــالغىنىمىزدا     ــسىدا توخت ــاتى توغرى ــۇلمانالرنىڭ ھاي ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت
  .قىسمهن توختىلىمىز

ــداق    ــادەت، قانـ ــداق ئىبـ ــى قانـ ــدىلهردىن تهلهپ قىلىنغىنـ بهنـ
  قىلغاندا شىرىكتىن خالى بولغىلى بولىدۇ؟
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ئــالالھ  نىــڭ قۇرئانــدىكى چۈشهندۈرۈشــلىرىگه ئاساســالنغاندا،     
  :كى ئۈچ مهزمۇننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئىبادەت تۆۋەندى

ــكه     -1 ــۈپهتته يهك ــدا ۋە س ــا، نام ــاالنى زاتت ــالالھ   تائ ــانه -ئ يىگ
  .دەپ ئهقىدە قىلىش

ــادەت     -2 ــان ئىبــ ــدىلىرىگه پهرز قىلغــ ــاال بهنــ ــالالھ   تائــ ئــ
  .پائالىيهتلىرىنى بىرال ئالالھ   قا قارىتىش

وھ، ئــالالھ   بهلگىلىــگهن ھــاالل، ھــارام، مۇســتهھهب، مهكــر       -3
  .مۇباھالرغا رېئايه قىلىش

ــان      ــسا، ئىم ــگه ئۇچرى ــرى دەخلى ــسى بى ــشنىڭ قاي ــۈچ ئى ــۇ ئ مۇش
 مهئىــسىيهتنى ھــاالل ســاناش ئىمانــدىن -گۇنــاھ. دەخلىــگه ئۇچرايــدۇ

ــدۇ ــيىن   . چىقىرىۋېتى ــدىن كې ــراپ قىلغان ــهرىئىتىنى ئېتى ــڭ ش ــالالھ  نى ئ
ن شهرىئهتكه قارشى چىقمىـسىال، گۇنـاھ قىلىـپ سـېلىش بىـلهن ئىمانـدى             

ــدۇ ــاجراپ كهتمهي ــاراۋەر   . ئ ــلهن ب ــهرىئىتى بى ــڭ ش ــالالھ  نى ــا ئ ئهمم
ــانۇنالرنى   ــدىغان ق ئورۇنــدا تۇرىــدىغان يــاكى شــهرىئهتكه زىــت كېلى

ــدۇ  ــراپ قىلمىــسا شهكــسىز كــاپىر بولى ئــالالھ   . تــۈزۈپ، شــهرىئهتنى ئېتى
ــدۇ    ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ھهق ــان    : ب ــل قىلغ ــالالھ   نازى ــى، ئ كىملهرك

ــۈ  ــۇيىچه ھۆك ــايهتلهر ب ــاپىرالردۇر ئ ــۇالر ك ــدىكهن ئ ــالالھ   ... م قىلماي ئ
نازىــل قىلغــان ئــايهتلهر بــۇيىچه ھۆكــۈم قىلمايــدىغان كىــشىلهر       

ئــالالھ   نازىــل قىلغــان ئــايهتلهر بــۇيىچه ھۆكــۈم      ... زالىمــالردۇر
ــىقالردۇر  ــانالر پاســ ــدە   ( » قىلمىغــ ــۈرە مائىــ -47، -45، -44ســ

ــايهتلهر  ــلىقنىڭ  ) . ئــ ــراپ قىلماســ ــهرىئهتنى ئېتىــ ــدىن  شــ دىنــ
چىقىرىۋىتىــدىغانلىقى تۆۋەنــدىكى ئــايهتلهردە تېخىمــۇ ئوچــۇق بايــان 

ئۇالرنىــڭ ئــالالھ   رۇخــسهت قىلمىغــان نهرســىلهرنى دىــن « : قىلىنغــان
 ) .ئــايهت -21ســۈرە شــۇئهرا  ( »قىلىــپ بېكىــتكهن مهبــۇدلىرى بــارمۇ؟

ســـىلهر پهرۋەردىگـــارىڭالر تهرىپىـــدىن ســـىلهرگه كىتابقـــا، يهنـــى «
ــا ئهگ ــشىڭالرقۇرئانغ ــدىغان   ! ى ــىلهرنى ئازدۇرى ــۇپ س ــى قۇي ــالالھ  ن ئ

  ) . ئايهت -3سۈرە ئهئراف  ( »!دوستالرغا ئهگهشمهڭالر
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ــيىلگهن  ــايهتته دې ــۇقىرىقى ئىككــى ئ ــن«: ي ــل » «دى ــالالھ   نازى ئ
ئېتىقادقــا ۋە ئىبــادەت پائــالىيهتلىرىگىال » قىلغــان قۇرئانغــا ئهگىــشىش

ــاالل  ــى، ھـ ــتىن، بهلكـ ــان بولماسـ ــارا-قارىتىلغـ ــسىگىمۇ ھـ م مهسىلىـ
ــانۇن. قارىتىلغــان ــادەت پائالىيهتلىرىــدە ۋە ق ــا، ئىب تۈزۈمــدە -ئىتىقادت

ئــالالھ  نىــڭ ســۆزىدىن باشــقا نهرســىلهر ئاســاس قىلىنــسا، ئــالالھ  قــا 
شــــېرىك كهلتۈرگهنلىــــك ۋە ئــــالالھ  دىــــن باشــــقا دوســــتالرغا 

ــدۇ ــكهنلىك بولىـ ــڭ  . ئهگهشـ ــۈرە نهھىلنىـ ــىلىنى سـ ــالالھ   بۇمهسـ ئـ
: يىتىــدە تېخىمــۇ ئايدىڭالشــتۇرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ    تۆۋەنــدىكى ئا

-مۇبــادا ئــالالھ   خالىغــان بولــسا، بىــز ۋە بىزنىــڭ ئاتــا : مۇشــرىكالر«
ــان       ــادەت قىلمىغ ــىگه ئىب ــۇپ ھېچنهرس ــى قوي ــالالھ  ن ــوۋىلىرىمىز ئ ب

ئـــالالھ   ھـــارام قىلمىغـــان نهرســـىنى ھـــارام دېمىـــگهن . بۇالتتـــۇق
   . » بۇالتتۇق، دېدى

ــۈرە ــالالھ   يهنه سـ ــانلىقىنى  ئـ ــت، يالغـ ــسادا ئىماننىـــڭ راسـ  نىـ
ــدۇ     ــداق دەي ــتۈرۈپ مۇن ــشىنى روشهنلهش ــىناق تې ــدىغان س « : ئايرىي

ــۇرۇن     ــهندىن ب ــا ۋە س ــى قۇرئانغ ــا يهن ــان كىتابق ــل قىلىنغ ــاڭا نازى س
ــشىلهرنى     ــان كى ــۈردۇق دەۋالغ ــان كهلت ــا ئىم ــان كىتابالرغ ــل قىلغ نازى

ــ  ــدىغا ئېلى ــى شــهيتاننىڭ ئال ــۇالر ئهرزىن ــدىڭمۇ؟ ئ ــاقچى كۆرمى پ بارم
ــان    ــشقا بۇيرۇلغ ــار قىلى ــهيتاننى ئىنك ــۇالر ش ــالبۇكى، ئ ــدۇ؛ ھ . بۇلىۋاتى

ــدۇ   ــنى خاالي ــۇر ئازدۇرۇش ــۇالرنى چوڭق ــهيتان ئ ــڭ ... ش پهرۋەردىگارى
ــۈم    ــېنى ھۆك ــقا س ــسىدىكى دەتاالش ــۆز ئارى ــۇالر ئ ــهمكى، ئ ــلهن قهس بى
چىقىرىشقا تهكلىـپ قىلمىغـۇچه، ئانـدىن سـېنىڭ چىقارغـان ھـۆكمىڭگه             

ــڭ  ــۇالر   ئۇالرنى ــالمىغۇچه ۋە ئ ــسىمۇ يۇق ــۇم بول ــچه غ ــدىكى قىل دىللىرى
ــدۇ   ــان بولماي ــان ئېيتق ــۇالر ئىم ــسۇنمىغۇچه ئ ــۈنلهي بوي ــۈرە  ( » پۈت س

  ) .  ئايهتلهر 65~60نىسا 
دىــن ) ئۇنــداق ئــايهتلهر قۇرئانــدا بهك كــۆپ(يــۇقىرىقى ئــايهتلهر 

ــادەت   ــان ئىبـ ــدىلهردىن تهلهپ قىلىنغـ ــدۇكى، بهنـ ــان بۇلۇۋاتىـ ئايـ
ــالالھ   ــا    ئ ــا، پهرۋەردىگارلىقت ــۈپهتته، ئىالھلىقت ــدا، س ــا، نام ــى زاتت ن
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ــرال   ــادەت پائــالىيهتلىرىنى بى ــارلىق ئىب يىگــانه دەپ ئهقىــدە قىلىــپ، ب
ــش،        ــايه قىلى ــهرىئىتىگه رېئ ــڭ ش ــالالھ  نى ــارىتىش، ئ ــا ق ــالالھ  ق ئ

تاتـــارالر مۇســـۇلمان . شـــهرىئهتتىن باشـــقىنى قـــانۇن قىلماســـلىقىدۇر
ىـڭ ھۆكـۈملىرى بىـلهن باشـقا مهنـبهلهردىن          بولۇشتىن ئىلگىـرى قۇرئانن   

ــۆ ــۈملهرنى ئـ ــان ھۆكـ ــتۈرۈپ -ئېلىنغـ ــارا بىرلهشـ ــاق«ئـ دەپ » ياسـ
ــانۇننى يولغــا قويغــان  ــر خىــل ق ــلهن . ئاتالغــان بى بۇنــداق قىلىــش بى

ــدىغا     ــۆز ئال ــپ، ئ ــكه قېقى ــۈنلهي چهت ــهرىئىتىنى پۈت ــڭ ش ــالالھ  نى ئ
ــشاش   ــشته ئوخ ــدىن چىقىرىۋېتى ــۈزەش دىن ــانۇن ت ــل . ق ــۇ خى  ئهنه ش

يۇســۇندىكى ئىبــادەت كىــشىلهرنى شــىرىكتىن قۇتقــۇزۇپ مۇســۇلمانلىققا 
ئهنه شــۇ ئهڭ تــۆۋەن چهكتىكــى ئىخــالس بۇلــۇپ،     . ئايالندۇرىــدۇ

ــۇپ    ــۇت بولـ ــۇ مهۋجـ ــۇ ۋە ئهمهلىيهتتىمـ ــن قهلىبتىمـ ــسىز دىـ ئۇنىڭـ
ــدۇ ــتىق     . تۇرماي ــدە تهس ــۆز قهلىبلىرى ــدىلهرنىڭ ئ ــالىي بهن ــا ئ ئهمم

ــان   ــرار قىلغـ ــدا ئىقـ ــپ، تىللىرىـ ــايه قىلىـــش  قىلىـ ــهرىئهتكه رېئـ شـ
ئهممـــا يارىتىـــشتا، . قىزغىنلىقىغـــا ۋە تـــائهت  ئىبـــادەتكه بـــاغلىقتۇر

ئىــدارە قىلىــشتا، رىزىــق بېرىــشته، تېرىلدۈرۈشــته، ئۆلتۈرۈشــته، پايــدا  
ئـالالھ  نىـڭ شـېرىكى بـار دەپ ئهقىـدە قىلىـش،              ... زىيان يهتكۈزۈشـته  

ــاكى     ــارىتىش، ي ــرىگه ق ــڭ غهي ــالالھ  نى ــادەتنى ئ ــاكى ئىب ــالالھ   ي  ئ
نازىــل قىلغــان شــهرىئهتتىن باشــقىنى قــانۇن قىلىش،يــاكى شــهرىئهتتىن 

  .باشقا قانۇنغا رازى بۇلۇش دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان كاپىرلىقتۇر
ــكهن       ــان ئى ــگه ئالغ ــۆز ئىچى ــۇننى ئ ــۈچ مهزم ــۇ ئ ــالس مۇش ئىخ
ئۇنــداقتا، قۇرئــان ھهدىــسنى قــانۇن ئاساســى قىلىــش مۇســۇلمانالرنىڭ  

.  چوقـۇم قىلىـشقا تېگىـشلىك بىـر ئىـشىغا ئايلىنىـدۇ            مۇسۇلمان بولۇشـىدا  
ــسالم ئهقىدىــسى    ــايه قىلىــش ئى ــا رىئ ــان قۇرئانغ ــالالھ   نازىــل قىلغ ئ

ئـــۆزىگه ۋە ( ئۇنىڭـــسىز پۈتمهيـــدىغان بىـــر ئاســـاس بولغـــانىكهن 
ــپ     ــسىگه بېرى ــش دەرىجى ــانۇن قىلى ــقىنى ق ــهرىئهتتىن باش ــۆزگىگه ش ئ

ــدۇ  ــى قىلماي ــدىگه دەخل ــاھ ئهقى ــگهن گۇن ــان ۋە ) يهتمى ــداقتا قۇرئ ئۇن
ــته      ــۇلمانلىقنىڭ بىۋاسـ ــش مۇسـ ــى قىلىـ ــانۇن ئاساسـ ــسنى قـ ھهدىـ
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ئىنــسانالر ھاياتىــدا ھهردائىــم ھۆكــۈم قىلىــشقا . تهقهززاســىغا ئايلىنىــدۇ
ــدۇ   ــپ تۇرى ــۈز بېرى ــشالر ي ــشلىك ئى ــبهدىن  . تىگى ــسى مهن ــۈم قاي ھۆك

ــار   ــبه ب ــال مهن ــدۇ؟بۇ يهردە پهقهت ئىككى ــڭ  : ئېلىنى ــالالھ  نى ــرى ئ بې
ــۆكمى،  ــۆكمى  ھ ــڭ ھ ــرى جاھىلىيهتنى ــڭ  «. يهنه بى ــۇالر جاھىلىيهتنى ئ

ــدە ھۆكۈمــدە   ــى مۇئمىنالرنىــڭ نهزىرى ــدۇ؟ ھهقىق ھــۆكمىنى تهلهپ قىالم
  ) . ئايهت -50سۈرە مائىدە  ( »ئالالھ  دىن ئادىل كىم بار؟

ــدىن     ــڭ دەرگاھى ــالالھ  نى ــۈملىرىنى ئ ــۆز ھۆك ــشىلهر ئ ــداقتا كى ئۇن
ــان (  ــڭ قۇرئ ــان، ھهدىس،پهقىهلهرنى ــان  قۇرئ ــاس قىلغ ــسنى ئاس  ھهدى

ــدىن ــدۇ   ) ئىجتىهاتلىرى ــان بولى ــۈم ئالغ ــاھىلىيهتتىن ھۆك ــسا، ج . ئالمى
ــدۇ  ــدىن چىقىــپ كېتى ــسا، دىن ــانۇن . بۇنــداق قىل قۇرئــان ھهدىــسنى ق

ئاساســــى قىلىــــش ئىــــسالمىي مهۋجۇتلۇقىمىزنىــــڭ زۆزۈر شــــهرتى، 
ــسى   ــۇھىم بهلگى ــۇلمانلىقىمىزنىڭ م ــۇنجى    . مۇس ــڭ ت ــۇ بهلگىنى ــز ب بى

بهلگنىــڭ تــۇنجى  ۇلمانالردا تېپىلغانلىقىغــا ئهمهس، بىـز بــۇ ئهۋالد مۇسـ 
ئهۋالد مۇســــۇلمانالردا تېپىلغانلىقىغــــا ئهمهس بهلكــــى ئۇالرنىــــڭ 
ــگه،    ــگه يهتكهنلىكى ــالىي دەرىجى ــشتا ئ ــرا قىلى ــسنى ئىج ــان ھهدى قۇرئ
ــاددە ئازايغانلىقىغــا ھهيــران   كىــشىلهر تۇرمۇشــىدا جىنايهتنىــڭ پهۋقۇلئ

ىرىمىزدە بــۇ ھهقــته بىــر قــانچه نهمــۇنىلهرنى كېيىنكــى ســهھىپىل. قــالىمىز
ــۆتىمىز ــىتىپ ئ ــۇلمانالرنىڭ  . كۆرس ــشمۇ مۇس ــاد قىلى ــدا جىه ــالالھ   يولى ئ

ســىلهرگه ســىلهرنى قــاتتىق ! ئــى مــۇئمىنالر«. بىــر ئاساســى بهلگىــسىدۇر
ئــالالھ   ! ئــازابتىن قۇتۇلدۇرىــدىغان بىــر تىجــارەتنى كۆرســىتىپ قويــايمۇ

ــان ــرىگه ئىم ــدا  ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبى ــالالھ  نىــڭ يولى ــسىلهر، ئ  ئېيتقاي
ــسىلهر  ــاد قىلغايـ ــلهن جىهـ ــنىڭالر بىـ ــلهن ۋە جېـ ــېلىڭالر بىـ ئهگهر . مـ

  ) . ئايهت -36سۈرە تهۋبه ( »بىلسهڭالر شۇنداق قىلىش ياخشىدۇر
ــايرىقى     ــئۇلىيهت ب ــانى مهس ــايرىقىنى ۋە ئىم ــان ب ــۇلمانالر ئىم مۇس

ــۇ    ــۇلمانالرنىڭ مهۋج ــاد مۇس ــداقتا جىه ــۈرگهنىكهن ئۇن ــۇپ كۆت ت بول
چــۈنكى، ھهمــمه ئــادەم ئــالالھ  . تۇرۇشــىنىڭ زۆرۈر شــهرتىگه ئايلىنىــدۇ

نىـــڭ يولىـــدا رۇس تۇرۇۋەرمهيـــدۇ، ئـــالالھ  قـــا بويـــسۇنۇشقا رازى  
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بولىۋەرمهيــدۇ، مۇســۇلمانالرنى ئــۆز دىنىنــى خــاتىرجهم بهرپــا قىلغىلــى  
ــدۇ  ــدەك    «. قۇيۇۋەرمهي ــۇم قىلغان ــرلىكته ھۇج ــىلهرگه بى ــرىكالر س مۇش

   »!ھۇجۇم قىلىڭالر ۇالرغا بىرلىكتهسىلهرمۇ ئ
ــنىڭالردىن    «  ــىلهرنى دىــ ــسىال ســ ــدىن كهلــ ــارالر قولىــ كۇپپــ

ــىدۇ  ــق ئۇرۇش ــلهن داۋاملى ــىلهر بى ــايتۇرىۋەتكهنگه قهدەر س ــۈرە  ( » ق س
  ) . ئايهت -217بهقهرە 

پىتنه تـۈگىگهن، دىـن پۈتـۈنلهي ئـالالھ   ئۈچـۈن بولغانغـا قهدەر                «
  ) . ئايهت -39رە ئهنفال سۈ ( »!كاپىرالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالر

ــۇالر     «  ــۈچه ئ ــا كىرمىگ ــاراالرنىڭ دىنىغ ــۇدىيالر ۋە ناس ــهن يهھ س
  ) . ئايهت -120سۈرە بهقهرە  ( » ھهرگىزمۇ سهندىن رازى بولمايدۇ

ســـىلهر ئهھلـــى كىتـــابتىن ئـــالالھ  قـــا ۋە ئـــاخىرەت كـــۈنىگه  « 
ــارام      ــرى ھ ــڭ پهيغهمبى ــالالھ   ۋە ئۇنى ــلهن، ئ ــشهنمهيدىغانالر بى ئى

ان نهرســىلهرنى ھــارام بىلمهيــدىغانالر، ھهق دىنغــا ئېتىقــاد      قىلغــ
قىلمايــدىغانالر بىــلهن، تــاكى ئــۇالر ســىلهرگه بويــسۇنۇپ، خــار ھالــدا  

ــالر  ــۇرۇش قىلىڭـ ــۆلىگهنگه قهدەر ئـ ــزيه تـ ــۈرە تهۋبه  ( »!جىـ -29سـ
  ) . ئايهت 

ــۇلمانالر ــۇۋەتكهن بهزى مۇسـ ــى بهل قۇيـ ــسالمىي : دەۋرىمىزدىكـ ئىـ
جۇمىغـا ئـۆزىنى مـۇداپىئه قىلىـش ئۈچـۈن ئېلىـپ           جىهاد باشـقىالرنىڭ ھۇ   
ــقۇچلۇق  . بېرىلىـــدۇ دەۋاتىـــدۇ ــايهتتىكى باسـ ــۇالر تۆۋەنـــدىكى ئـ ئـ

ــسىلىۋالغان  ــۈمگه ئې ــادەملهرگه    «: ھۆك ــان ئ ــۇرۇش ئاچق ــىلهرگه ئ س
ــاد قىلىڭــالر  ــدا جىه ــالالھ   يولى ــاڭالر، تاجــاۋۇز ! قارشــى ئ تاجــاۋۇز قىلم

ــ ــۇچىالرنى ئ ــت تۇتقىلغ ــقهتهن دوس ــدۇالالھ   ھهقى ــۈرە بهقهرە  ( »ماي س
  ) . ئايهت -190

ھالبۇكى، ئۇالر بىـز يۇقىرىـدا كهلتـۈرگهن مهزمـۇننى ئۇچـۇق قۇيـۇپ              
تۇرســاق، مۇســۇلمانالر ئىــسالم بــايرىقى ئاســتىدا جىهــاد قىلىــشنى تهرك  
ــانلىقى      ــۈنگه قالغـ ــان كـ ــدەك يامـ ــيىن ھازىرقىـ ــدىن كېـ ئهتكهنـ

ــشى    ــگه ئهڭ ياخ ــشنىڭ زۆرۈرلىكى ــاد قىلى ــامهتكىچه جىه ــاكىتتۇرقىي . پ
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مۇســـۇلمانالر ئـــۆزىنى قوغـــداش ئۈچـــۈن بولـــسۇن، يـــاكى ئـــۆزىنى 
پىتــنه تــۈگىگهن، دىــن «بهرىبىــر ... مــۇداپىئه قىلىــش ئۈچــۈن بولــسۇن

ــا قهدەر    ــۈن بولغانغ ــالالھ   ئۈچ ــۈنلهي ئ ــال  ( » پۈت ــۈرە ئهنف -39س
  .جىهاد قىلماي تۇرالمايدۇ) ئايهت 

ــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمان  ــاڭ قالدۇرىــدىغىنى ت ــالالھ   بىزنــى ت الرنىڭ ئ
بــۇ ھهربىــر (يولىــدا چىــن ئىخــالس بىــلهن جىهــاد قىلغــانلىقى ئهمهس،  

ئهۋالد مۇســـۇلمانالرنىڭ ئىـــسالمىي مهۋجۇتلـــۇقىنى ساقلىـــشىدىكى    
ــگه  ) زۆرۈرىــيهت ــاالرلىق دەرىجى ــا ھهيــران ق بهلكــى ئۇالرنىــڭ جىهادت

  .يهتكهنلىكىدۇر
ــان كۆرۈنىــ     ــا ئايالنغ ــدېئالىزمنىڭ رېئالىزمغ ــز ئى ــدى بى شىنى ئهم

ــپ      ــگه يېنى ــشىلهرنىڭ ۋەقهلىكى ــسىز كى ــۇ مىسلى ــۈن ئاش ــۆرۈش ئۈچ ك
  .كېلىمىز

قۇرئاننىـڭ ھهربىـر    . ئۇالر پۈتـۈن ئۆمرىـدە قۇرئـان بـۇيىچه ياشـىدى          
... سۆز جۈملىـسى، ھهربىـر يوليـورۇقى، ھهربىـر ئهمـرى يـاكى نهھىيلىـرى              

ئۇالرنىڭ روھىنـى ئېنېـرگىيىگه تولـدۇرۇپ، ئـۇالرنى قۇرئـان مهزمـۇنىنى             
ئــۇالر قۇرئــاننى نوقــۇل . ق ئىــشقا ئاشۇرۇشــقا ھهرىكهتلهنــدۈردىتولــۇ

ئــويلىنىش ئۈچــۈن يــاكى قۇرئاننىــڭ باالغىتىــدىن ئېــستېتىك زوق      
 ئــېلىش ئۈچــۈن ،يــاكى پهلــسهپىۋى، ئهقلــى، خىيــالى نهزەرىيىلهرنــى

ــىرلهندۈرۈپ،      ــاۋۋال تهس ــى ئ ــاكى روھىيهتن ــۈن ۋەي ــۈنلهش ئۈچ يهك
ــ  ــهللى تې ــدىن ئهللهيلىتىــپ روھــى تهس ــايتتىئان . پىش ئۈچــۈنال ئوقۇم

ــشقا      ــرا قىلى ــان ئىج ــهنگهن ھام ــۇنىنى چۈش ــڭ مهزم ــى قۇرئاننى بهلك
بىــز « : ســاھابىلهر ئــۆزلىرى توغرىــسىدا مۇنــداق دېيىــشىدۇ. باشــاليتتى

ــدا    ــۆپ بولغان ــى ئهڭ ك ــۇق، بهلك ــۆپ ئۆگهنمهيتت ــراقال ك ــاننى بى قۇرئ
ــۆگهنگهنلىرىمىزگه ئهمهل     ــۇرىۋەتمهيتتۇق، ئـ ــايهتتىن ئاشـ ــون ئـ ئـ

ــلهن قۇرئانغــا  قى لىــپ ماڭــاتتۇق، شــۇنداق قىلىــپ قۇرئــان ئۇقــۇش بى
-1تهپـــسىرى ئىبنـــى جهرىـــر  ( » ئهمهل قىلىـــشنى تهڭ ئۆگىنهتتـــۇق

  ) .جىلد 
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ئـالالھ   بــۇ قۇرئــاننى زېمىنـدا ناھــايىتى چــوڭ بىـر ئىــشنى ۋۇجۇدقــا    
مۇبـادا بىـرەر قۇرئـان بۇلـۇپ، ئـۇنى          «: چىقىرىش ئۈچۈن نازىل قىلغـان    

ـ     لهن تـاغالر يۆتكىلىـدىغان، يـاكى يهر يېرىلىـدىغان          تىالۋەت قىلىـش بى
ــۇم    ــۇالر چوق ــدىردىمۇ ئ ــان تهق ــۆزلهيدىغان بولغ ــۈكلهر س ــاكى ئۆل ۋە ي

  ) . ئايهت -31سۈرە رەئىد  ( » ئىمان ئېيتمايتتى
مۇشــرىكالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن تــاغالرنى يــۆتكهش،     

هرنى يهرنــى يېــرىش ئۆلــۈكنى ســۆزلىتىش دېگهنــدەك ھېســسى مــۆجىزىل
ــان      ــسا، ئىم ــشقا ئاشمى ــۆجىزىلهر ئى ــسى م ــۇ ھېس ــپ، مۇش تهلهپ قىلى

ــدى   ــايمىز دەپ تۇرىۋالـ ــسى   . ئېيتمـ ــۇ ھېسـ ــا ئاشـ ــالالھ   ئۇالرغـ ئـ
ــا    ــڭ ئورنىغـ ــاي، ئۇنىـ ــشنى خالىمـ ــۈرۈپ بېرىـ ــۆجىزىلهرنى چۈشـ مـ

ــۆجىزە   ــۈك م ــدىغان بۈي ــاقىي قالى ــامهتكىچه ب ــى  -قىي ــان كهرىمن  قۇرئ
ـ  . نازىــل قىلىــپ بهردى  ل كهلتــۈرگهن ئايهتنىــڭ  بىــز ھــازىر نهقىـ

ئىشارەت مهزمـۇنى شـۇكى، قۇرئـان تـاغ يـۆتكهش ، زېمىـن يېـرىش ۋە                 
نـادان  . ئۆلۈكنى سۆزلىتىـشتىن چـوڭراق بىـر ئىـشنى ۋۇجۇدقـا چىقىرىـدۇ            

ئــادەملهر بــۇ ئىــشالرنى چــوڭ بىلــگهن بىــلهن قۇرئاننىــڭ قىلىــدىغىنى  
ــشتۇر  ــدىغىنى ئ. بۇنىڭــدىنمۇ چــوڭ ئى ــسىزكى، قۇرئاننىــڭ قىلى هڭ شۈبهى

بــۇ ئــالالھ  ... نــى بارلىققــا كهلتۈرۈشــتۇر»ئىنــسان«گــۈزەل شــهكىلدىكى 
نىــڭ نهزىرىــدە ئــۇالر تهســهۋۋۇر قىلغــان مهزكــۇر نهرســىلهردىن       

ــشتۇر ــوڭراق ئىـ ــۇنجى ئهۋالد  . چـ ــته تـ ــم ئهمهلىيهتـ ــان كهرىـ قۇرئـ
مۇســۇلمانالرنىڭ روھىيــتىگه تهســىر كۆرســىتىپ، ئــۇالرنى يېڭىــدىن      

ــال   ــدە رېئ ــى، نهتىجى ــۇرۇپ چىقت ــۆز ق ــدېئاللىق ئ ــلهن ئى ــارا -لىق بى ئ
ــدى   ــا كهل ــارىخ بارلىقق ــر ت ــب بى ــقان ئاجايى ــا . ئۇچراش ــان ئۇالرغ قۇرئ

ئۇلــۇھىيهت مهسىلىــسى ھهققىــدە ســۆزلهپ، بــۇ مهســىلىنى ھهرتهرەپــتىن 
. ئۇالرنىــڭ روھىيــتىگه كىرگــۈزۈپ، ئۇالرنىــڭ قهلــب تــارلىرىنى چهكتــى 

ۋھىــدكه قهلبلىــرى تــازا لهرزىــگه كهلگهنــدە ئــۇالرنى ھهقىقــى ته     
  .يۈزلهندۈردى
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ــدە،    ــۆجىزىلىرى ھهققى ــاتتىكى م ــالالھ  نىــڭ كائىن ــا ئ ــان ئۇالرغ قۇرئ
ــالالھ  ــرىش،    ئ ــق بې ــۈرۈش، رىزى ــدۈرۈش، ئۆلت ــارىتىش تىرىل ــڭ ي نى

قاتــارلىقالردىكى قــۇدرىتى ھهققىــدە ... ئىــدارە قىلىــش، غهيىبنــى بىلىــش
دانالرنــــى ۋە ئــــۇرۇقچىالرنى بىــــخ ئۇرغۇزغــــۇچى « : ســــۆزلهيتتى

ــقه ــرىكتىن    ھهقى ــۈكنى تى ــۈكتىن ۋە ئۆل ــى ئۆل ــالالھ   دۇر،تىرىكن تهن ئ
ئـــــالالھ   نىـــــڭ  (چىقـــــارغۇچى ئهنه شـــــۇ ئـــــالالھ   دۇر،  

ــدىن ــۈبهىنى    )ئىبادىتىـ ــالالھ   سـ ــسىلهر؟ ئـ ــاش تارتىـ ــداقمۇ بـ قانـ
ــاراڭغۇدىن( ــدۇر )قـــ ــپ چىقارغۇچىـــ ــاڭنى  (يېرىـــ ــى تـــ يهنـــ

ئىــستىراھهت قىلىــپ ) ســىلهر ئۈچــۈن(،ئــالالھ   كېچىنــى )يورۇتقۇچىــدۇر
ــاراتتى، ــىلهرنىڭ(ي ــلهن   )س ــاش بى ــۈن قۇي ــشىڭالر ئۈچ ــت ھېسابلى ۋاقى

يهنـــى (قۇرۇقلـــۇق ۋە دېڭىزنىـــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىـــدا.ئـــاينى يـــاراتتى
يـــول تېپىـــشىڭالر ئۈچـــۈن  ئـــالالھ   )كېچىلىـــك يـــول يـــۈرگىنىڭالردا

ــپ بهردى  ــۇزالرنى يارىتى ــىلهرگه يۇلت ــۇقىنى .(س ــڭ ئۇلۇغل ــالالھ   نى ) ئ
ــۈن،  ــدىغان قهۋم ئۈچ ــال(بىلى ــڭ ئ ــڭ قۇدرىتىنى ــى )الھ   نى دەلىللىرىن

ئـالالھ   سـىلهرنى بىـر ئىنــساندىن    .ھهقىـقهتهن ئوچـۇق بايـان قىلــدۇق   
ياراتتى،ســىلهرنى ئاتاڭالرنىــڭ  )يهنــى ئــادەم ئهلهيهىســساالمدىن  (

پۇشــــتىدا،ئاناڭالرنىڭ بهچچىدانىــــدا قارارالشتۇردى،چۈشــــىنىدىغان 
ئــالالھ   .ۇققهۋم ئۈچــۈن ئــايهتلهرنى ھهقىــقهتهن ئوچــۇق بايــان قىلــد 

ــارلىق      ــلهن بـ ــۇنىڭ بىـ ــۈيىنى چۈشۈردى،شـ ــامغۇر سـ ــۇتتىن يـ بۇلـ
ــاپراقالرنى    ــشىل يـ ــۈملۈكلهردىن يېـ ــۈملۈكلهرنى ئۈندۈردى،ئۆسـ ئۆسـ

ــاردى، ــشاش   (چىق ــاقلىرىغا ئوخ ــا باش ــداي ۋە ئارپ ــر)بۇغ ــرىگه -بى بى
ــڭ    ــشتۈردى،خورما دەرىخىنىـ ــى يېتىـ ــكهن دانالرنـ ــشىپ كهتـ مىنگىـ

پ تۇرىـــدىغان خورمـــا  چىچهكلىرىـــدىن يهرگه يـــېقىن ســـاڭگىال  
ــشتۈردى، ــلهن(ســاپاقلىرىنى يېتى ــامغۇر ســۈيى بى ــاغالرنى )ي ــۈك ب ئۈزۈمل

ــشتۈردى، ــلهن (يېتى ــۈيى بى ــامغۇر س ــر )ي ــهكىلدە،ھهجىمدە،تهمدە بى  -ش
بىـــــرىگه ئوخـــــشايدىغان ۋە ئوخـــــشىمايدىغان زەيتۇن،ئانـــــار 

ــشتۈردى،  ــى يېتى ــڭ (دەرەخلىرىن ــڭ ھهر بىرىنى ــان  )ئۇالرنى ــى تۇتق يېڭ
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شقان مېۋىـــسىگه قـــاراڭالر،ئۇالردا ئـــالالھ   نىـــڭ مېۋىـــسىگه ۋە پىـــ
ــۈن ــشىنىدىغان قهۋم ئۈچـ ــا ئىـ ــۇدرىتىنى (بارلىقىغـ ــالالھ   نىـــڭ قـ ئـ

ــىتىدىغان ــار  ) كۆرس ــلهر ب ــۇق دەلىل ــام   ( » ئوچ ــۈرە ئهنئ -99~95س
  ) . ئايهتلهر 

. چاھارپــايالردا ســىلهر ئۈچــۈن ھهقىــقهتهن بىــر ئىبــرەت بــار      «
 تېـزەكتىن ۋە قانـدىن      -مايـاق   سىلهرنى چاھـار پايالرنىـڭ قارنىـدىكى        

ســىلهر . (ئايرىلىـپ چىققــان پـاكىز ۋە تهملىــك ســۈت بىـلهن ســۇغىرىمىز   
خورمىـــدىن، ئۈزۈمـــدىن ) ئۈچـــۈن يهنه بۇنـــداق ئىبرەتمـــۇ بـــاركى

ــشلىتىدىغان    ــى ئى ــسىلهر، ئهقلىن ــېمهكلىكلهر ياساي ــاكىز ي ــارابالر ۋە پ ش
قهۋم ئۈچـــۈن بۇنىڭـــدا ھهقىـــقهتهن ئـــالالھ  نىـــڭ بىرلىكىنـــى      

پهرۋەردىگارىـــڭ ھهســـهل ھهرىـــسىگه . رســـىتىدىغان دەلىـــل بـــاركۆ
ــدۈردى  ــلهن بىل ــام بى ــلهرگه ۋە  «: ئىله ــا، دەرەخ ــشىلهرنىڭ (تاغالرغ كى

.  ياســىغان ئــۆيلىرىگه ئــۇۋا تــۈزگىن   ) ھهســهل ھهرىلىــرى ئۈچــۈن  
ــۋىلهر   ــۈك مې ــيىن، تۈرل ــدىن كې ــۈل (ئان ــى گ ــېچهكلهر-يهن ــن ) چ دى

ــا ئىت   ــڭ يوللىرىغـ ــېگىن، پهرۋەردىگارىڭنىـ ــلهن  يـ ــك بىـ ائهتمهنلىـ
قارنىـدىن ئىنـسانالرغا    ) يهنـى ھهسـهل ھهرىـسىنىڭ     (ئۇنىـڭ   . »كىرگىن

) يهنــى ھهســهل( خىــل رەڭلىــك ئىچىملىــك -شــىپا بولىــدىغان خىلمــۇ 
پىكىــر ) ئــالالھ  نىــڭ قۇدرىتىنىــڭ چوڭلــۇقىنى   (بۇنىڭــدا . چىقىــدۇ

-69~66ســۈرە نهھــل   ( » قىلىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن ئىبــرەت بــار   
  ) . ئايهتلهر 

. بىـــز ئىنـــساننى ھهقىـــقهتهن الينىـــڭ جهۋھىرىـــدىن يـــاراتتۇق«
) جايالشـقان (دا  )يهنـى بهچچىـدان   (ئاندىن ئۇنى بىـر پۇختـا قارارگـاھ         

ئانــدىن ئــابىمهنىنى لهخــته قانغــا ئايالنــدۇردۇق، . ئــابىمهنى قىلــدۇق
ئاندىن لهخـته قـاننى پـارچه گۆشـكه ئايالنـدۇردۇق، ئانـدىن پـارچه               

ــدۇردۇ  ــۆڭهككه ئايالنـ ــنى سـ ــۆش  گۆشـ ــۆڭهككه گـ ــدىن سـ ق، ئانـ
ــۇنى    ــدىن ئ ــدۇردۇق، ئان ــۈزۈپ  (قون ــان كىرگ ــا  ) ج ــقا مهخلۇقق باش
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ھــېكمهت ۋە قــۇدرەت (ئايالنــدۇردۇق، ئهڭ مــاھىر يــاراتقۇچى ئــالالھ   
  ) . ئايهتلهر -14~12سۈرە مۇئىمىنۇن  ( » ئۇلۇغدۇر) جهھهتتىن

ــر« ــدار(ھهر بىــ ــالالھ     )ھامىلــ ــىقىدىكىنى ئــ ــڭ قورســ ئايالنىــ
-كۆپمۇ،چوڭمـــــۇ-قىزمۇ،بىرمـــــۇ- ئوغۇلمـــــۇ  يهنـــــى(بىلىـــــدۇ

ــۇ ــهتمۇ،بهختلىكمۇ-كىچىكمۇ،چىرايلىقمـــ ــسىزمۇ،ئۆمرى -ســـ بهختـــ
ــۇ ــسقىمۇ،-ئۇزۇنم ــدۇ -قى ــالالھ   بىلى ــسىنى ئ ــدانالرنىڭ ). ھهممى بهچچى

ــۇ     ــاپ كهتكهنلىكىنىم ــاكى يوغىن ــى ي ــلهپ كهتكهنلىك ــى (كىچىك يهن
بالىنىـــڭ مـــۇددىتى توشـــماي تۇغۇلىـــدىغانلىقىنى يـــاكى مـــۇددىتى  

ــ ــدىغانلىقىنى ئې ــپ تۇغۇلى ــالالھ  )(شىپ كېتى ــدۇ)ئ ــڭ  .بىلى ــالالھ   نى ئ
ئـالالھ   مهخپىـي ۋە ئاشـكارا         .دەرگاھىدا ھهمـمه نهرسـه ئۆلچهملىكتـۇر      

ــدىن     ــدىن بۈيۈكتۇر،ھهممى ــسىنى بىلگۈچىدۇر،ھهممى ــشالرنىڭ ھهممى ئى
ــتۈندۇر ــكارا   .ئۈس ــۆز قىلغان،ئاش ــۇرۇن س ــن يوش ــىلهرنىڭ ئىچىڭالردى س

ــسى يو ــۆز قىلغان،كېچى ــڭ  س ــكارا يۈرگهنلهرنى ــۇرۇنغان،كۈندۈزى ئاش ش
ــسى ــدا  (ھهممى ــۈن ئېيتقان ــالالھ   ئۈچ ــشاشتۇر) ئ ــالالھ    (ئوخ ــى ئ يهن

كهينىـدە ئـالالھ      -ھهربىـر ئادەمنىـڭ ئالـدى     ). ھهممىنى بىلىـپ تۇرىـدۇ    
ــشتىلهر      ــۆۋەتچى پهرى ــدىغان ن ــۇنى قوغداي ــويىچه ئ ــرى ب ــڭ ئهم نى

يهنــى (گهرتمىگىچهھهر قانــداق بىــر قهۋم ئۆزىنىــڭ ئهھــۋالىنى ئــۆز.بــار
ــا      ــپ گۇناھالرغ ــۇق قىلى ــرىگه تۇزكورل ــڭ بهرگهن نېمهتلى ــالالھ   نى ئ

يهنــى (ئــالالھ   ئۇالرنىــڭ ئهھــۋالىنى ئۆزگهرتمهيــدۇ   )چــۆممىگىچه
ــززەت   ــك ۋە ئىــ ــا بهرگهن نېمهت،خاتىرجهملىــ ــالالھ   ئۇالرغــ  -ئــ

،ئـــالالھ   بىـــرەر قهۋمنـــى ھـــاالك )ھـــۆرمهتنى ئېلىـــپ تاشـــلىمايدۇ
ــاقچى ــاكى ئاز(قىلمـ ــاقچىيـ ــۇرغىلى )ابلىمـ ــى تـ ــسا،ئۇنىڭغا قارشـ بولـ

ــقا      ــن باش ــالالھ   دى ــدىغان ئ ــى قىلى ــازابنى دەپئ ــدۇ،ئۇالرغا ئ بولماي
ــدۇ ــۇ بولماي ــالالھ  .ئىگىم ــاقتىن(ئ ــۇش،)چاقم ــا(قورقۇت ــد )يامغۇرغ ئۈمى

ــىتىدۇ،  ــاقنى كۆرسـ ــىلهرگه چاقمـ ــۈن، سـ ــدۇرۇش ئۈچـ ــۇدرىتى (تۇغـ قـ
ماما ئـالالھ   نـى       گۈلـدۈر .﴾12قويـۇق بۇلـۇتالرنى پهيـدا قىلىـدۇ﴿       )بىلهن

مهدھىــيىلهش بىــلهن تهســبىه ئېيتىدۇ،پهرىــشتىلهرمۇ ئــالالھ   دىــن      



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
62

ــلهن      ــۈرۈپ،ئۇنىڭ بى ــاق چۈش ــدۇ،ئالالھ   چاقم ــبىه ئېيتى ــۇپ تهس قورق
ــدۇ   ــاالك قىلى ــادەمنى ھ ــان ئ ــۆزى خالىغ ــسىدا  .ئ ــالالھ   توغرى ــۇالر ئ ئ

سـۈرە رەئىـد     ( » دەتاالش قىلىـشىدۇ،ئالالھ   نىـڭ تهدبىـرى كۈچلۈكتـۇر          
  ) . ئايهتلهر -13~8

ــدۇرۇپ،       ــرگىيىگه تول ــى ئېنې ــڭ روھىن ــايهتلهر ئۇالرنى ــۇ ئ ــا ب مان
قهلبلىرىنىــڭ چوڭقــۇر قاتلىرىغــا ســىڭىپ كىرىــپ، ۋۇجــۇدىنى لهرزىــگه 

ــۈردى ــاۋاز قوشــتى -كهلت ــا ئ ــۇالر قۇرئانغ ــۆزلهرنىڭ «:  دە، ئ ــالالھ   س ئ
ــسى       ــڭ بهزى ــدى، قۇرئاننى ــل قىل ــاننى نازى ــان قۇرئ ــى بولغ چىرايلىق

گه ئوخــشاپ كېتىــدۇ، بهزى مهزمــۇنلىرى تهكرارلىنىــدۇ، قۇرئــان بهزىــسى
ــدىغان      ــدىن قورقىـ ــدا پهرۋەردىگارىـ ــدىغان چاغـ ــالۋەت قىلىنىـ تىـ
ــرى      ــڭ زىك ــالالھ  نى ــدىن ئ ــدۇ، ئان ــرى تىترەي ــشىلهرنىڭ بهدەنلى كى
ــۇالر      ــشايدۇ، ئهنه ش ــرى يۇم ــرى ۋە دىللى ــڭ بهدەنلى ــۈن ئۇالرنى ئۈچ

 ئۇنىــڭ بىــلهن خالىغــان   ئــالالھ  نىــڭ ھىدايىتىــدۇركى، ئــالالھ     
  ) ئايهت -23سۈرە زۇمهر  ( »...ئادەمنى ھىدايهت قىلىدۇ

ــتى،    ــاۋاز قوشـ ــتىن ئـ ــا ھهر جهھهتـ ــڭ چاقىرىقىغـ ــۇالر قۇرئاننىـ ئـ
ئـۇالر  . ئۇالرنىڭ دىللىـرى ئـالالھ  نىـڭ ئهزىمىتـى بىـلهن لىـق تولـدى               

ئالالھ  نـى اليىقىـدا ئۇلۇغلىـدى، ئـالالھ قـا ئىتـائهت قىلـدى، قورقـۇش                  
يامــان كــۆرۈش، ئازادىچىلىــك  ىــد قىلىــش، ياخــشى كــۆرۈش ۋەۋە ئۈم

ــالالھ     ــدە ئ ــارچىلىقالردا ھهر لهھزى ــك ۋە ت ــاتتىقچىلىق، كهڭرىچىلى ۋە ق
  .قا باغالندى

ــسىزكى« ــشىدا،كېچه  , شۈبهىـ ــڭ يارىتىلىـ ــمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـ ئاسـ
ــۈن    ــرى ئۈچ ــىدا،ئهقىل ئىگىلى ــشىپ تۇرۇش ــدۈزنىڭ نۆۋەتلى ــلهن كۈن بى

ئــــــۇالر ئــــــۆرە  .دەلىلــــــلهر بــــــار ،ئهلۋەتته،روشــــــهن 
ــلهپ   ــى ئهســ ــالالھ   نــ ــدىمۇ ئــ تۇرغاندىمۇ،ئولتۇرغاندىمۇ،ياتقانــ
تۇرىدۇ،ئاســـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـــڭ يارىتىلىـــشى توغرىـــسىدا پىكىـــر 

ــدۇ ــدۇ .(يۈرگۈزىـ ــۇالر ئېيتىـ ــارىمىز«) ئـ ــار  ! پهرۋەردىگـ ــۇنى بىكـ بـ
ــدىڭ ــدىن   .ياراتمىـــ ــهن،بىزنى دوزاخ ئازابىـــ ــهن پاكتۇرســـ ســـ
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ــاقلىغىن ــارىمىزپهرۋەرد.ســـ ــا  !ىگـــ ــى دوزاخقـــ ــهن كىمنىكـــ ســـ
ــسهن  ــۋەتته خــار قىلغــان بولى ــا .كىرگۈزىدىكهنــسهن،ئۇنى ئهل زالىمالرغ

ــدۇ  ــاردەمچى بولماي ــداق ي ــارىمىز.ھېچقان ــقهتهن  !پهرۋەردىگ ــز ھهقى بى
رەببىڭالرغــا ’)يهنــى مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ(بىــر چاقىرغۇچىنىــڭ
ــتىڭالر ــان ئېيـ ــ‘ئىمـ ــانلىقىنى ئاڭلىـ ــا چاقىرغـ دۇق،ئىمان دەپ ئىمانغـ

ــارىمىز ــۇق، پهرۋەردىگـ ــرەت  !ئېيتتـ ــاھلىرىمىزنى مهغپىـ ــڭ گۇنـ بىزنىـ
قىلغىن،يامـــانلىقلىرىمىزنى يوققـــا چىقـــارغىن،بىزنى ياخـــشىالرنىڭ    

ــارىمىز.قاتارىـــــدا قهبـــــزى روھ قىلغىـــــن بىـــــزگه !پهرۋەردىگـــ
ــىنى   ــان نهرس ــارقىلىق ۋەدە قىلغ ــڭ ئ ــائهت  (پهيغهمبهرلىرى ــى ئىت يهن

بهرگىــن، قىيــامهت كــۈنى بىزنــى )هتنــىقىلغانالرغــا خــاس بولغــان جهنن
» ســهن ھهقىــقهتهن ۋەدەڭــگه خىالپلىــق قىلمايــسهن .رەســۋا قىلمىغىــن

سـۈرە ئـال     ( »...ئۇالرنىڭ دۇئاسـىنى پهرۋەردىگـارى ئىجـابهت قىلـدى        
  ) .ئايهتلهر -195~190ئىمران 

ساھابىلهر ئـالالھ   تائـاالنى تىـل بىلهنـال تهسـۋى سـىيرىپ، ۋەزىـپه                 
قۇرئـــان ئۇالرغــا ھهرقانـــداق ئهھۋالـــدا  . نئوقــۇپ يـــاد ئهتمىــگه  

ــۇالر ھهر لهھزىــدە   ــا، ئ ــاب قىلغاچق ــلهن خىت ــسى بى ــۇھىيهت مهسىلى ئۇل
ئـــالالھ   نـــى » ئـــۆرە تۇرغانـــدىمۇ ،ئولتۇرغانـــدىمۇ، ياتقانـــدىمۇ«

ئــۇالر بىــرەر نهرســىگه ئېرىــشمهكچى بولــسا، ئــالالھ   . ئهســلهپ تۇرغــان
ىـرەر نهرسـىدىن قورقـسا      ئـۇالر ب  . ئۇنىڭ يولىنى ئاسـان قىلىـپ بىرەتتـى       

ئــۇالر رىزقىنىــڭ بولۇشــىنى   . تهقــدىر ئــالالھ  نىــڭ قولىــدا ئىــدى    
ئىزدىـــسه، ئـــالالھ   خالىغـــان كىـــشىنىڭ رىزقىنـــى كهڭ، خالىغـــان  

ئـۇالر پهرزەنـتكه ئېرىـشمهكچى بولـسا،        . كىشىنىڭ رىزقىنـى تـار قىالتتـى      
ئــۇالر دۈشــمهنلىرىدىن . ئــالالھ   خالىغــان كىــشىگه پهرزەنــت بېرەتتــى

ــۆزى     ــشىلهرگه ئ ــان كى ــشىلهرنى خالىغ ــان كى ــالالھ   خالىغ ــسا، ئ قورق
ــى     ــهللهت قىالتت ــدىن مۇس ــڭ جهھهتى ــر ھېكمهتنى ــان بى ــرادە قىلغ . ئى

ــۇل     ــان ئۇس ــدىر قىلغ ــالالھ   تهق ــدە ئ ــان لهھزى ــدىر قىلغ ــالالھ   تهق ئ
ئــالالھ   ... بىلهنــال دۈشــمهننىڭ چاڭگىلىــدىن قۇتۇلــۇپ چىققىلــى بــۇالتتى
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ــشاھلىقنىڭ ئىگ ــشاھلىقنى   پادى ــادەمگه پادى ــان ئ ــدى، خالىغ ــسى ئى ى
بېرەتتـــى، خالىغـــان ئادەمـــدىن پادىـــشاھلىقنى تارتىـــپ ئـــاالتتى، 

ــى   ــار قىالتت ــادەمنى خ ــان ئ ــز خالىغ ــادەمنى ئهزى ــان ئ ــمه . خالىغ ھهم
: ئىــش ئــالالھ  نىــڭ قولىــدا بۇلــۇپ، ئــالالھ   ھهممىــگه قــادىر ئىــدى 

ئــۇالرنى )دەيهنــى قىيــامهت كۈنىــ(كېلىــشى شهكــسىز بولغــان كۈنــدە.«
ــاتى   ــشىنىڭ جازاســى ۋە مۇكاپ ــشىنىڭ قىلغــان ئى ــر كى ــوپاليمىز،ھهر بى ت

ــدىغان،ئۇالرغا ــۇق بېرىلىـ ــاكى  (تولـ ــۋېتىش يـ ــادە قىلىـ ــازابنى زىيـ ئـ
زۇلــــۇم قىلىنمايــــدىغان شــــۇ )ســــاۋابنى كېمهيتىــــۋېتىش بىــــلهن

پادىـشاھلىقنىڭ  « ئېيتقىنكـى، .قانـداق بولىـدۇ؟   )ئۇالرنىـڭ ھـالى   (چاغدا
ــى ئــ    ــان ئ ــسى بولغ ــشاھلىقنى   !الالھ  ئىگى ــادەمگه پادى ــان ئ خالىغ

بېرىـــــسهن،خالىغان ئادەمـــــدىن پادىـــــشاھلىقنى تارتىـــــپ    
خالىغــان ئــادەمنى خــار , ئالىــسهن؛خالىغان ئــادەمنى ئهزىــز قىلىــسهن

ــشىلىق  ــسهن؛ھهممه ياخـ ــالغۇز (قىلىـ ــسى يـ ــڭ خهزىنىـ ــېنىڭ )نىـ سـ
ــدۇر ــهن  .قولۇڭدىـ ــگه قادىرسـ ــقهتهن ھهممىـ ــهن ھهقىـ ــى .سـ كېچىنـ

ــس  ــدۈزگه كىرگۈزى ــسهن، كۈن ــېچىگه كىرگۈزى ــۇنىڭ (هن،كۈندۈزنى ك ش
ــېچه ــلهن ك ــۇزۇن-بى ــدۈزنىڭ ئ ــويىچه   -كۈن ــسقا بولۇشــى پهســىللهر ب قى

ــدۇ  ــشىپ تۇرى ــانلىقنى)نۆۋەتلى ــساننى   (؛ج ــان ئىن ــك بولغ ــى تىرى يهن
يهنــــــى جانــــــسىز بولغــــــان (جانــــــسىزدىن )،ھــــــايۋاننى
يهنـــى جانـــسىز بولغـــان   (چىقىرىسهن،جانـــسىزنى)ئابىمهنىـــدىن

ــابىمهنىنى  ــانلى)ئـ ــساندىن   (قتىن جـ ــان ئىنـ ــانلىق بولغـ ــى جـ يهنـ
چىقىرىـــسهن؛ ئـــۆزەڭ خالىغـــان كىـــشىگه ھېسابـــسىز )،ھايۋانـــدىن 

  ) ئايهتلهر -27~25سۈرە ئال ئىمران  ( »...رىزىق بېرىسهن 
ــۇر    ــى چوڭق ــۇ ھهقىقهتن ــرى ش ــۇلمانالرنىڭ قهلبلى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت

ــان ــېس قىلغ ــجه بهرگهن . ھ ــش نهتى ــېس قىلى ــۇ ھ ــېس . ب ــى ھ ھهقىقهتن
  لىشنىڭ ئالالھ   ئىتائهت قىلىشتىن باشقا نهتىجىسى بارمۇ؟قى

بولـسا، بهنـدە ئـۆز      ... ئالالھ  نىڭ ئىالھلىقـى شـۇنداق كهڭ ۋە چـوڭ          
ئىگىــسىنىڭ ئالدىـــدا قانـــداق مهيدانـــدا تۇرىـــدۇ؟ تـــۇنجى ئهۋالد  
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مۇســۇلمانالرنىڭ ھهمــمه نهرســىنى ئهتراپلىــق بىلگــۈچى ، ئىــدارە      
ــازارەت قى ــدىغۇچى، نـ ــۇچى، قوغـ ــگه قىلغـ ــالىغۇچى، ئىـ ــۇچى، خـ لغـ

ــۇچى     ــم قىلغ ــۇچى، رەھى ــرەت قىلغ ــالىغۇچى، مهغپى ــۇچى زورلىي ...  بولغ
ــۇالرنى       ــشى ئ ــېس قىلى ــى ھ ــدىچىلىكنى ھهقىق ــدا بهن ــالالھ   ئالدى ئ

ــۈرگهن  ــالهتكه كهلت ــسىز ھ ــۇنداق مىسلى ــۇر  . ش ــى ئىالھت ــالالھ   ھهقىق ئ
ــۇالر بهندىــدۇر  ــۈن ۋۇجــۇدىنى، قهلبىنــى،     ... ئ ــۇالر ئۆزىنىــڭ پۈت ئ

ھىنى ئـۆز ئىگىـسىگه راسـتچىللىق بىـلهن تاپـشۇرۇپ، ئىـگه بولغـۇچى               رو
. زاتنىڭ ئالدىـدا تولـۇق ئىتائهتمهنلىـك بىـلهن بـاش ئېگىـپ تۇرىـدۇ              

بۇ چاغدا ئـۇالر شـۇنداق بىـر يـۇقىرى پهللىـگه يېتىـدۇكى، بـۇ پهللىـگه                  
ــدۇ  ــانالرال يېتهلهي ــدىچىلىك قىاللىغ ــۇق بهن ــا تول ــالالھ  ق ــۇ . پهقهت ئ ب

ــر  ــقهتهن ھهي ــش ھهقى ــر ئى ــق بى ــڭ  ... ان قىالرلى ــۇ روھىيهتنى ــراق ئ بى
-خـۇددى بىـر ئۈسـكۈنه ھهمـمه سـايمانلىرى جـايى             . ھهقىقى مـاھىيىتى  

جايىغــا تــوغرا قۇراشــتۇرۇلغاندىال ئانــدىن تهبىئىــي ســىلىق ئايلىنىــپ،  
ھهرىكىتىنــى توسالغۇســىز داۋامالشــتۇرۇپ ماڭالىغانــدەك، روھىــيهت     

ــشل   ــڭ تىگى ــدا ئۆزىنى ــڭ ئالدى ــدىال  ياراتقۇچىنى ــدا تۇرالىغان ىك ئورنى
ئانــدىن ئۆزىنىــڭ ئهڭ مــۇكهممهل، ئهڭ ئــالىي، ئهڭ گــۈزەل ھــالىتىنى 

ئىنــساننىڭ يــاراتقۇچى ئالدىــدىكى تېگىــشلىك    . داۋامالشــتۇرااليدۇ
ســىلهر بويــسۇنۇش ئىچىــگه پۈتــۈنلهي ! ئــى مــۇئمىنالر«ئــورنى نــېمه؟ 

ــمهڭالر، شــ    ــا ئهگهش ــهيتاننىڭ يوللىرىغ ــرىڭالر، ش ــىلهرگكى ه هيتان س
  ) . ئايهت -208سۈرە بهقهرە  ( » ئاشكارا دۈشمهندۇر

...  پۈتــــۈن ۋۇجــــۇدۇڭالر بىــــلهن ئــــالالھ  قــــا بويــــسۇنۇڭالر 
ــا بويسۇنــسۇن  ــالالھ  ق ــسى ئ ــر پارچى ــۇ ! ۋۇجۇدۇڭالرنىــڭ ھهربى ــا ب مان

ــانلىقتۇر ــۇلمان بولغ ــولغىنىڭالردا ئهڭ  ! مۇس ــۇلمان ب ــۇنداق مۇس ئهنه ش
هتته، زېمىــن ئۈســتىدىكى  ئىلغــار ھــالهتته، ئهڭ پهزىلهتلىــك ھــال   

ئىنـــسانالرغا نېـــسىپ بولىـــدىغان ئهڭ ئـــالى ســـۈرەتته بولىـــسىلهر؛ 
ــسان    ــقان ئىن ــكه يېقىنالش ــشىپ كۆرۈشۈش ــول ئېلى ــلهن ق ــشتىلهر بى پهرى

ئۇنــداقتا ئــالالھ  قــا بهنــدىچىلىك قىلغــان بىــر ئىنــساننىڭ ! بولىــسىلهر
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ئىنــــسانىيهت تارىخىــــدىكى ئهڭ كاتتــــا ئىنــــسانغا ئايلىنىــــشى 
كاتتــا ئىنــساننى ئــۆزىگه بهنــدىچىلىك  ىنهرلىكمــۇ؟ ئــالالھ   بــۇئهجهبل

ئـــالالھ   «: ئـــارقىلىق يېقىنالشـــتۇرغانلىقى ھهققىـــدە مۇنـــداق دەيـــدۇ
بـــارچه نۇقـــساندىن پـــاكتۇر، ئـــۇ ئـــۆز قۇدرىتىنىـــڭ دەلىللىرىنـــى  
ــساالمنى    ــۇھهممهد ئهلهيهىس ــى م ــسىنى يهن ــۈن، بهندى ــىتىش ئۈچ كۆرس

ــدىن ئه   ــجىدى ھهرام ــدە مهس ــر كىچى ــان  بى ــك قىلغ ــى بهركهتلى تراپىن
ــدى  ــپ كهل ــساغا ئېلى ــجىدى ئهق ــى  . مهس ــالالھ   ھهممىن ــقهتهن ئ ھهقى

ــۆرۈپ تۇرغۇچىـــدۇر  ــۈرە ئىـــسرا  ( » ئـــاڭالپ تۇرغۇچىـــدۇر، كـ -1سـ
  ) . ئايهت 

ــتۇرىدىغان،     ــا يېقىنالشــ ــالالھ  قــ ــدىچىلىك ئــ ــمهك، بهنــ دېــ
ــدۇر  ــدىغان قورال ــازاۋەر قىلى ــۆرمهتكه س ــسهلدۈرىدىغان، ھ ــۇغ . يۈك ئۇل

الھ   بهنـــدىلىرىنى ئۇالرنىـــڭ بهنـــدىچىلىك مىقـــدارىغا قـــاراپ ئـــال
ــدۇ  ــازاۋەر قىلى ــۆرمهتكه س ــانالر  . ھ ــدىچىلىك قىلغ ــا ئهڭ بهن ــالالھ  ق ئ

ئهڭ تهقــۋادار بولغــانلىرىڭالر ئــالالھ  نىــڭ «: ئهڭ ھۆرمهتلىــك بولىــدۇ
ــسىلهر ــك ھېسابلىنى ــۇرات  ( » ئهڭ ھۆرمهتلى ــۈرە ھۇج ــايهت -13س  ) . ئ

ــڭ دەرگاھ ــالالھ  نى ــمان ئ ــشى ئاس ــسابالنغان كى ــك ھې ــدا ھۆرمهتلى -ى
ــقهتهن     ــدا ھهقى ــداق ئهھۋال ــيهت، ھهرقان ــداق ۋەزى ــدا، ھهرقان زېمىن

ــۇر ــاھابىلهر  . ھۆرمهتلىكت ــۇغ س ــسۇن (ئۇل ــۇالردىن رازى بول ــالالھ   ئ ) ئ
بــۇنى ئاڭقىرىغــان شــۇڭا ئــۇالر ئــالالھ  قــا راســتچىللىق بىــلهن        

ــدا ئىخـــالس قىلىـــپ... بهنـــدىچىلىك قىلىـــپ ڭ ياخـــشى ئه... دىنـ
  .كىشىگه ئايالنغان

ــك،     ــسىدا مۆجىزىلىـ ــۈنى توغرىـ ــاخىرەت كـ ــا ئـ ــان ئۇالرغـ قۇرئـ
پاســـاھهتلىك ئىبـــارىلىرى بىـــلهن، ئىـــنچىكه تهســـۋىرلىرى بىـــلهن  

ــۆزلهيتتى    ــالغۇدەك س ــگه س ــى لهرزى ــۇ   . قهلبلهرن ــامهتنى ش ــۇالر قىي ئ
. تۇرقىـــدا ئـــۆز كـــۆزى بىـــلهن كۆرۈۋاتقانـــدەك تۇيغـــۇدا ياشـــايتتى

ــامهت كۆرۈنۈشــلىرىنى  قۇرئاننىــڭ خۇسۇســ ىيىتى شــۇ، قۇرئــان ســاڭا قىي
ــان      ــشىڭدىن ئۆتكۈزۈۋاتق ــازىر بې ــدا، ھ ــى تۇرغان ــۋىرلهپ بهرگىل تهس
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ــاتىرىلىرىگه     ــنىڭ خـ ــشىپ ئۆتمۈشـ ــاللىبۇرۇن ئاخىرلىـ ــاتلىق ئـ ھايـ
ئايالنغانـــدەك، ئىـــنچىكه، جـــانلىق تهســـۋىرلىنىۋاتقان كۆرۈنۈشـــلهر 

  :ھازىر يۈز بېرىۋاتقاندەك تۇيغۇغا كېلىسهن
ــدە    «  ــېمهت ئىچىـ ــنهتلهردە ۋە نـ ــقهتهن جهنـ ــۋادارالر ھهقىـ تهقـ

ئــۇالر پهرۋەردىگــارى بهرگهن نهرســىلهر بىــلهن ھۇزۇرلىنىــدۇ، ] . بولىــدۇ
ــاقاليدۇ   ــدىن سـ ــۇالرنى دوزاخ ئازابىـ ــارى ئـ ــا. (پهرۋەردىگـ ) ئۇالرغـ

ئۈچــۈن كۆڭۈللــۈك يهڭــالر ۋە ) مۇكاپــاتى(قىلغــان ئهمهللىرىڭالرنىــڭ «
ــالر ــدۇ(» ئىچىڭ ــتىدە    ) . دېيىلى ــتلهر ئۈس ــان تهخ ــار تىزىلغ ــۇالر قات ئ

يــۆلهنگهن ھالــدا ئولتۇرىــدۇ، شــهھال كۆزلــۈك ھــۈرلهرنى ئۇالرغــا جــۈپ 
ــز  ــپ بېرىمى ــشىپ  . قىلى ــۇ ئهگى ــان، ئهۋالدلىرىم ــان ئېيتق ــۆزلىرى ئىم ئ

ئىمــان ئېيتقانالرنىــڭ ئهۋالدلىرىنــى ئــۇالر بىــلهن تهڭ دەرىجىــدە      
لچىمـــــۇ ئهمهللىرىـــــدىن قى) ياخـــــشى(قىلىمىـــــز، ئۇالرنىـــــڭ 

ئــۇالر . كېمهيتىــۋەتمهيمىز، ھهر ئــادەم ئۆزىنىــڭ قىلمىــشىغا مهســئۇلدۇر 
كـۆڭلى تارتقـان مېـۋە      ) ئـۇالرنى (كۆرۈۋاتقان نېمهتنىـڭ ئۈسـتىگه يهنه       

ئـۇالر جهننهتـته ئۆزئـارا      . ۋە كۆڭلى تارتقان گـۆش بىـلهن تهمىنلهيمىـز        
ــان( ــىدۇ، ) مهي قاچىالنغـ ــامالرنى تۇتۇشـ ــلهن(جـ ــش بىـ ) مهي ئىچىـ

. بىهـۇدە سـۆز ۋە گۇنـاھ سـادىر بولمايـدۇ            ) بۇ دۇنيادىكىـدەك  (ن  ئۇالردى
ــا ســـهدەپنىڭ ئىچىـــدىكى گـــۆھهردەك   ــانالر ) چىرايلىـــق(گويـ غىلمـ

ــۈرۈپ    ــپ ي ــۇالرنى ئايلىنى ــڭ(ئ ــدۇ  ) ئۇالرنى ــى قىلى ــۇالر . خىزمىتىن ئ
ــنهت( ــى جهن ــر) يهنــى ئهھل ــشىدۇ  -بى ــاراڭ سېلى ــرىگه قارىــشىپ پ . بى

ــدۇ  ــۇالر ئېيتى ــقهتهن  «: ئ ــز ھهقى ــدا (بى ــادىكى چاغ ــائىلىمىزدە ) دۇني ئ
ئــالالھ   بىــزگه مهرھهمهت  . قورقــاتتۇق) ئــالالھ  نىــڭ ئازابىــدىن  (

بىــز ھهقىــقهتهن   . قىلــدى، بىزنــى زەھهرلىــك ئــازابتىن ســاقلىدى     
ئىلگىــرى ئــالالھ  غــا ئىبــادەت قىالتتــۇق، ئــالالھ   ھهقىــقهتهن ئېهــسان 

-28~17ســــۈرە تــــۇر  ( »قىلغۇچىــــدۇر، ناھــــايىتى مېهرىبانــــدۇر
  ) . ئايهتلهر 
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ئهمـــالى ســـول تهرىپىـــدىن   -يهنـــى نـــامه (بهختـــسىزلهر « 
ــرىلگهنلهر ــالردۇر) (بې ــسىزلهر قانــداق ئــادەملهر؟ ئــۇالر ) . دوزىخى بهخت

ــدىغان ( ئاتهشــلىك شــامالنىڭ، ) بهدەننىــڭ تۆشــۈكلىرىگه كىرىــپ كېتى
زىيــادە ھارارەتلىــك قايناقــسۇنىڭ ۋە قــارا تۈتۈنــدىن بولغــان ســالقىنمۇ 

چــۈنكى ئــۇالر . هممــۇ ئهمهس ســايىنىڭ ئىچىــدە بولىــدۇ ئهمهس، كۆرك
ــرى  ــدىن ئىلگى ــادا(بۇنىڭ ــى دۇني ــدى ) يهن ــۆمگهن ئى ــهھۋەتكه چ . ش

بىـز  «: ئـۇالر . چىـڭ تۇرغـان ئىـدى     ) يهنى كۇفرىـدا  (ئۇالر چوڭ گۇناھتا    
ــۇم     ــز چوق ــدا بى ــان چاغ ــۆڭهككه ئايالنغ ــۇرۇق س ــا ۋە ق ــۈپ توپىغ ئۆل

ــا  ــدۇق؟ ئات ــۇ ت-تىرىلدۈرۈلهم ــدۇ؟بوۋىلىرىمىزم ــى» ىرىلدۈرۈلهم . دەيتت
ــۇئهييهن  «ئېيتقىنكــى،  ــڭ م ــۇم كۈننى ــنكىلهر مهل ــرىكىلهر ۋە كېيى ئىلگى

ــدا  ــامهتته (ۋاقتى ــى قىي ــدۇ ) يهن ــا   . توپلىنى ــى قايت ــىلهر، ئ ــدىن س ئان
ــۇمراھالر  ــۇچى گ ــار قىلغ ــشنى ئىنك ــدىن  ! تىرىلى ــۇم دەرىخى ــۇم زەقق چوق

ئۇنىـــڭ . ئۇنىڭـــدىن قورســـاقلىرىڭالرنى تولدۇرىـــسىلهر . يهيـــسىلهر 
ئۈســتىگه ھــارارىتى يــۇقىرى بولغــان قايناقــسۇنى تهشــنا بولغــان       

ــسىلهر  ــۆگىلهردەك ئىچى ــدىكى   . ت ــامهت كۈنى ــڭ قىي ــۇ، ئۇالرنى ــا ب مان
  ) . ئايهتلهر-56~41سۈرە ۋاقىئه  ( » زىياپىتىدۇر
لــېكىن، ســهگهك كــاللىالر ... قۇرئاننىــڭ خۇسۇســىيىتى شــۇ... شــۇنداق

ىدۇ، قۇرئانـــدىن بهكـــرەك، قۇرئاننىـــڭ ســـۆزلىرىنى بهكـــرەك چۈشـــىن
. چوڭقۇرراق تهسـىرلىنىدۇ، قۇرئـان ئىنىرگىيـسىنى بهكـرەك قۇبـۇل قىلىـدۇ            

ــڭ    ــالالھ  نى ــبلهر ئ ــسۇنغان قهل ــلهن بوي ــن ئىخــالس بى ــا چى ــالالھ  ق ئ
ــۆزىگه    ــۆزنى شهخــسهن ئ ــر س ــىرلىنىدۇ، ھهربى ــرەك تهس ــدىن بهك كاالمى

ــدۇ   ــېس قىلى ــدەك ھ ــدە   . قارىتىۋاتقان ــسا، مۈگ ــبلهر بول ــل قهل ش غاپى
ــا ئاڭلىغانـــدەك   ــادانى گۇڭگـ ــر سـ ــائېنىق بىـ ــراقتىن نـ ئىچىـــدە يىـ

  .خۇشياقماسلىق ئىچىدە قاراپ بېقىش پۇزۇتسىيىسىدە بولىدۇ
ــدە      ــۇ ئىچى ــدەك تۇيغ ــۈز بېرىۋاتقان ــازىر ي ــاخىرەت ھ ــاھابىلهر ئ س

قىيــامهت كۆرۈنۈشــلىرىنى ئــۆز كــۆزى بىــلهن كۆرۈۋاتقانــدەك  . ياشــىدى
ـ     . ياشىدى . ڭ كـۆز ئالدىـدا زاھىـر بولـدى        جهنـنهت نېئمهتلىـرى ئۇالرنى
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ــۇزۇر      ــڭ ھـ ــاغالپ، دۇنيانىـ ــشتىياق بـ ــېمهتكه ئىـ ــۇ نـ ــۇالر بـ  -ئـ
ھاالۋەتلىرىــــدىن ئىبــــارەت ئېغىــــر يــــۈكنى تاشــــالپ، جانغــــا  

ــى    ــا چىقت ــز يولغ ــپ، تى ــۇقنى ئېلى ــقاتىدىغان ئۇزۇقل ــۇق «: ئهس ئۇزۇقل
ــۋېلىڭالر ــۇر ! ئېلى ــۇق تهقۋادارلىقت ــشى ئۇزۇقل ــۈرە بهقهرە  ( » ئهڭ ياخ س

ــايه-197 ــۇالرنى    ) . ت ئـ ــازابلىرى ئـ ــۇق ئـ ــڭ قورقۇنچلـ  دوزاخنىـ
ــسىرەپ، يېلىنجــاپ    ــشتىن ئهن ــا چۈشــۈپ كېتى ــۇالر دوزاخق چۆچــۈتتى، ئ

ــراق كېتىــشكه ئۇرۇنــدى  ــار ئهڭ يى ھــاالل «. تۇرغــان ئــوتتىن ئامــال ب
ــۇپ      ــشتىن قورق ــۈپ قېلى ــا چۈش ــۇزىنى ھارامغ ــدا توقق ــشالرنىڭ ئون ئى

   » . تهرىك ئېتهتتۇق
ــاھابىلهرنىڭ ــۇنداق، س ــىرى  ش ــڭ تهس ــاخىرەت كۈنىنى ــىدا ئ  تۇيغۇس

بـۇ پهقهت ۋاقىتنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن چـاڭ تۇزانغـا             ... ھامان بار ئىـدى   
ــزە    ــتىن بهلكــى، ھهر لهھ ــىر بولماس ــوقىالڭ تهس ــدىغان ي ئايلىنىــپ كېتى

ئــۇالر . ئۇالرنىــڭ كــۆز ئالدىــدىن كهتمهيــدىغان مــۇقىم تهســىر ئىــدى 
ــاخىرەت كۆرۈ     ــان ئ ــۈپ تۇرغ ــۆزىگه كۆرۈن ــان ك ــلىرىنىڭ ھهرقاچ نۈش

ــى؛    ــى قىالتت ــتۇرىدىغان ئهمهللهرن ــنهتكه يېقىنالش ــلهن جهن ــىرى بى تهس
شــۇڭا ئــۇالر  . دوزاخقــا يېقىنالشــتۇرىدىغان ئىــشالردىن ســاقلىناتتى   

ــى    ــالالھ  م ــان ئ ــۋىرلهنگهندەك ھهر زام ــايهتلهردە تهس ــدىكى ئ تۆۋەن
ــۇراتتى  ــپ تــــــ ــاد ئېتىــــــ ــۆرە « : يــــــ ــۇالر ئــــــ ئــــــ
ــدىمۇ  ــلهپ  تۇرغاندىمۇ،ئولتۇرغاندىمۇ،ياتقانــ ــى ئهســ ــالالھ   نــ ئــ

تۇرىدۇ،ئاســـمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـــڭ يارىتىلىـــشى توغرىـــسىدا پىكىـــر 
ــدۇ ــدۇ .(يۈرگۈزىـ ــۇالر ئېيتىـ ــارىمىز«) ئـ ــار  ! پهرۋەردىگـ ــۇنى بىكـ بـ

ــدىڭ ــدىن   .ياراتمىـــ ــهن،بىزنى دوزاخ ئازابىـــ ــهن پاكتۇرســـ ســـ
ــاقلىغىن ــارىمىز.ســـ ــا  !پهرۋەردىگـــ ــى دوزاخقـــ ــهن كىمنىكـــ ســـ

ــۋەتته خــ ــسهنكىرگۈزىدىكهنــسهن،ئۇنى ئهل ــا .ار قىلغــان بولى زالىمالرغ
   .ھېچقانداق ياردەمچى بولمايدۇ

يهنـــى (بىـــز ھهقىـــقهتهن بىـــر چاقىرغۇچىنىـــڭ!پهرۋەردىگـــاىرىمىز
دەپ ‘رەببىڭالرغــا ئىمــان ئېيــتىڭالر  ’)مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ 
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ــۇق،    ــدۇق،ئىمان ئېيتتــــ ــانلىقىنى ئاڭلىــــ ــا چاقىرغــــ ئىمانغــــ
مهغپىــــــرەت بىزنىــــــڭ گۇنــــــاھلىرىمىزنى !پهرۋەردىگــــــارىمىز

قىلغىن،يامـــانلىقلىرىمىزنى يوققـــا چىقـــارغىن،بىزنى ياخـــشىالرنىڭ    
ــارىمىز.قاتارىـــــدا قهبـــــزى روھ قىلغىـــــن بىـــــزگه !پهرۋەردىگـــ

ــىنى   ــان نهرس ــارقىلىق ۋەدە قىلغ ــڭ ئ ــائهت  (پهيغهمبهرلىرى ــى ئىت يهن
بهرگىــن، قىيــامهت كــۈنى بىزنــى )قىلغانالرغــا خــاس بولغــان جهننهتنــى

  » تهن ۋەدەڭــگه خىالپلىــق قىلمايــسهنســهن ھهقىــقه.رەســۋا قىلمىغىــن
  ) . ئايهتلهر -194-191سۈرە ئال ئىمران ( 

ــۆزىگه      ــدا  ئ ــاقچى بولغان ــشنى قىلم ــر ئى ــداق بى ــاھابىلهر ھهرقان س
بـۇ ئىـش ئـالالھ  نـى رازى قىلىـدىغان ئىـشمۇ؟              : مۇنداق سۇئال قۇياتتى  

ئالالھ   ئۇنىڭ بهدىلىگه جهنـنهت بېرەرمـۇ؟ يـاكى ئـالالھ  نـى نـارازى                  
ىلىــدىغان ئىــشمۇ؟ ئــالالھ   ئۇنىــڭ ســهۋەبىدىن مېنــى دوزاخقــا       ق

  كىرگۈزەمدۇ؟
: ســاھابىلهر ھهرقاچــان ئــۆزلىرىگه مۇنــداق ســۇئال قۇيــۇپ تــۇراتتى 
ــۇ   ــدۇ؟ ب ــالالھ   نېمىنــى تهلهپ قىلى  ھــازىر مۇشــۇ ئورۇنــدا مهنــدىن ئ

ســۇئالغا جــاۋاپ تاپقــان ھامــان جهنــنهتكه ئىــشتىياق تارتىــپ،       
ــالال  ــپ، ئ ــتىن قېچى ــا  دوزاخ ــشنى بېج ــان ئى ــدىن تهلهپ قىلغ ھ   ئۇنىڭ

. ئـالالھ  نـى داۋاملىـق يـاد ئېـتىش ئهنه شـۇنداق بولىـدۇ               . كهلتۈرەتتى
ۋەزىـپه ئۇقـۇپ،    . بۇنداق ياد ئېـتىش كىـشىنى ياخـشىلىققا ئالدىرىتىـدۇ         

تهســۋى ســىيرىپ قۇيــۇش بىلهنــال ئــالالھ  نــى داۋاملىــق يــاد ئېــتىش  
  .مهجبۇرىيىتى ئادا تاپمايدۇ

رغـــا شـــهيتاننىڭ ئـــادەم ئهلهيهىســـساالم بىلهنكـــى قۇرئـــان ئۇال
ــدۇراتتى     ــشتىن ئاگاھالن ــپ كېتى ــۇالرنى ئېزى ــۆزلهپ ئ ــى س : ۋەقهلىكن

 ئانـــاڭالرنى  -شـــهيتان ســـىلهرنىڭ ئاتـــا! ئـــى ئـــادەم بـــالىلىرى.«
ــازدۇرۇپ( ــىلهرنىمۇ ) ئـــــ ــتىن چىقىرىۋەتكهندەك،ســـــ جهننهتـــــ

ــ   ــۆزلىرىگه كۆرس ــى ئ ــڭ ئهۋرەتلىرىن ــسۇن،شهيتان ئۇالرنى ىتىش ئازدۇرمى
يهنـى ئۇالرنىـڭ يالىڭـاچ      (ئۈچۈن كىيىملىرىنـى سـالغۇزۇۋەتكهن ئىـدى      
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شـهيتان ۋە ئۇنىـڭ     ).بولۇپ قېلىشىغا شـهيتان سـهۋەبچى بولغـان ئىـدى         
ــۇالرنى    ــىلهر ئــ ــىلهرنى كۆرەلهيدۇ،ســ ــتىدىكىلىرى ســ ــول ئاســ قــ
كۆرەلمهيسىلهر،شۈبهىــــــــسىزكى،بىز شــــــــهيتانالرنى ئىمــــــــان 

ــدىغانالرنىڭ دوســـتى قىلـــدۇق   -27 ســـۈرە ئهئـــراف  ( ›› ئېيتمايـ
  ) . ئايهت 

ــبلىس« ــدىغان    « :ئىــ ــا تىرىلدۈرۈلىــ ــشىلهر قايتــ ــا كىــ ماڭــ
» مـــۆھلهت بهرگىـــن  )يهنـــى قىيـــامهت كـــۈنىگىچه  (كـــۈنگىچه

ئىـــبلىس .دېـــدى» ســـاڭا مـــۆھلهت بېرىلىـــدۇ « :ئـــالالھ   .دېـــدى
يهنــى ئــادەم  (ســېنىڭ مېنــى ئازدۇرغانلىقىڭــدىن ئــۇالر   « :ئېيتتــى

ئۈچـۈن چوقـۇم    )غـا ۋەسۋەسـه قىلىـش     ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىـڭ ئهۋالدى    
ــۇرىمهن  ئانــدىن ئۇالرغــا  چوقــۇم .ســېنىڭ تــوغرا يولــۇڭ ئۈســتىدە ئولت

ئوڭىــــــدىن، ســــــولىدىن ھۇجــــــۇم , ئالدىدىن،ئارقىـــــسىدىن 
ــۇچىالر    ــۈكۈر قىلغـ ــتىڭگه شـ ــڭ نېمىـ ــڭ كۆپچىلىكىنىـ قىلىمهن،ئۇالرنىـ

  ) . ئايهتلهر -17~14سۈرە ئهئراف (  ›› ئهمهسلىكىنى كۆرىسهن
ئــــالالھ   نــــى قويــــۇپ،پهقهت )نــــى مۇشــــرىكالريه(ئــــۇالر «

بۇتالرغـــا ئىبـــادەت )نـــامالر بىـــلهن ئاتىۋالغـــان(چىـــشى)ئـــۆزلىرى(
ــهيتانغا    ــان ش ــاش تارتق ــدىن ب ــڭ ئىبادىتى ــالالھ   نى ــدۇ،پهقهت ئ قىلى

ــهيتاننى رەھمىتىــــدىن يىــــراق  .ئىبــــادەت قىلىــــدۇ ــالالھ   شــ ئــ
مهن ئهلـــۋەتته ســـېنىڭ بهندىلىرىڭـــدىن « :قىلدى،شـــهيتان ئېيتتـــى

ــمهن  ــاندىكىلهرنى ئىگهللهي ــۇئهييهن س ــۇالرنى  .م ــۇم ئ ــۇنداقال چوق ش
يهنــى ھايــات ئــۇزۇن، (ئــازدۇرىمهن،ئۇالرنى خــام خىيــال قىلــدۇرىمهن

قىيامهت،ھېـــساب ئـــېلىش يـــوق دېگهنـــدەك باتىـــل ئهقىـــدىلهرنى  
بۇتالرغــا نهزرە (ئــۇالرنى چوقــۇم چاھارپايالرنىــڭ, )كــۆڭلىگه ســالىمهن 

ىنى يېرىــشقا بۇيرۇيمهن،ئــۇالرنى  قــۇالقلىر) قىلىــپ بهلــگه ئۈچــۈن  
يهنــى قــۇلالرنى (چوقــۇم ئــالالھ   نىــڭ مهخلۇقــاتىنى ئۆزگهرتىۋېتىــشكه 

ئىــــشالرغا )ئاختــــا قىلىش،ئۇالرغــــا مهڭ ئويدۇرۇشــــقا ئوخــــشاش
ــۇيرۇيمهن ــت   .»بـ ــهيتاننى دوسـ ــۇپ شـ ــى قويـ ــالالھ   نـ ــى ئـ كىمكـ
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ئوپئوچـــۇق زىيـــان تارتقـــان )دۇنيـــا ۋە ئـــاخىرەتته(تۇتىـــدىكهن،ئۇ
ۋەدىلهرنـى بېرىـدۇ ۋە ئـۇالرنى خـام         )يالغـان (هيتان ئۇالرغـا  شـ . بولىدۇ

ــالىدۇ  ــا س ــارزۇالرنى   (خىيالغ ــمايدىغان ئ ــشقا ئاش ــدە ئى ــى ئهمهل يهن
ــۆڭلىگه ســالىدۇ ــدۇ )ك ــاننىال ۋەدە قىلى ــا پهقهت يالغ ››   ،شــهيتان ئۇالرغ

  ) . ئايهتلهر -120~117سۈرە نىسا ( 
شــــهيتان ســــاھابىلهرگه ئۇالرنىــــڭ ئالدىــــدىن، كهينىــــدىن، 

مهئىــسىيهتلهرنى ۋەسۋەســه -ئوڭىــدىن، ســولدىن ھۇجــۇم قىلىپ،گۇنــاھ
ــان   ــهھۋەتلىرىنى قوزغىغ ــدۇرۇپ، ش ــۆرۈنهتتى ... قىل ــالهتته ك ــۇڭا . ھ ش

ــقىنى    ــدىن باش ــان ئادەم ــل بولمىغ ــۇرۇپ، غاپى ــهگهك ت ــم س ــۇالر دائى ئ
-تــائهت. ئازدۇرالمايــدىغان شــهيتاننى ئــۆزلىرىگه يــېقىن يۇالتمــايتتى

ھ   قــا يېقىنلىــشىپ، شــهيتاننىڭ يــولىنى    ئىبــادەتلهر بىــلهن ئــالال  
ــاتتى  ــپ قۇي ــاكى ئېتى ــتۇراتتى، ي ــڭ  . تارالش ــا چۈمۈلىنى ــهيتان ئۇالرغ ش

ــۇ       ــۇالر ب ــسا، ئ ــماقچى بول ــدا يېقىنالش ــانه ھال ــشىدىنمۇ خۇپىي قىمىرلى
ــشاتتى ــشكه تېرىــ ــۇ ئېتىۋېتىــ ــهيتاننىڭ « . يولنىمــ ــدى شــ قوغالنــ

 شۈبهىــسىزكى، .ئــالالھ  غــا ســېغىنىپ پانــاھ تىلىگىــن) ۋەسۋەسىــسىدىن(
ــۇچىالر   ــۈل قىلغـ ــا تهۋەككـ ــڭ ۋە پهرۋەردىگارىغـ ــى (مۆمىنلهرنىـ يهنـ

ــۈچىلهر ــدۇ     )يۆلهنگ ــق قىاللماي ــهيتان ھۆكۈمرانلى ــتىدىن ش ــڭ ئۈس نى
ــهيتاننىڭ     ( ــۆمىنلهرگه ش ــۆلهنگهن م ــن ي ــا چى ــى پهرۋەردىگارىغ يهن

شــهيتان پهقهت ئــۆزىنى دوســت   ). ۋەسۋەسىــسى تهســىر قىاللمايــدۇ  
ــ ــدىغانالر ۋە ئۆزىنى ــشى(ڭ تۇتى ــۋا قىلى ــۇپ  ) ئىغ ــرىك بول ــلهن مۇش بى

ــدۇ  ــق قىلىـ ــتىدىنال ھۆكۈمرانلىـ ــلهر ئۈسـ ــل ( ››  كهتكهنـ ــۈرە نهھـ سـ
  ) . ئايهتلهر -100~98

ــۆزلهيتتى  ــۇق سـ ــالر توغرۇلـ ــانى ئهخالقـ ــا ئىمـ ــان ئۇالرغـ « : قۇرئـ
ئـۇالر  ) شـۇنداق مـۆمىنلهركى   . (مۆمىنلهر ھهقىـقهتهن بهخـتكه ئېرىـشتى      

) غلۇقىـدىن سـۈر بېـسىپ كهتكهنلىكـتىن       ئـالالھ  نىـڭ ئۇلۇ     (نامازلىرىدا  
ــۇدە ئىــشتىن يىــراق  . ئهيمىنىــپ تۇرغــۇچىالردۇر ــۇدە ســۆز، بىه ئــۇالر بىه

ــۇچىالردۇر  ــۈچىلهردۇر  . بولغ ــات بهرگ ــۇالر زاك ــى  . ئ ــۇالر ئهۋرەتلىرىن ئ
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ــدىن( ــاقلىغۇچىالردۇر ) ھارامــ ــى. (ســ ــى ئهۋرەتلىرىنــ پهقهت ) يهنــ
ــاقلى   ــقىالردىن س ــدىن باش ــدىن، چۆرىلىرى ــۇالر (غۇچىالردۇر خوتۇنلىرى ب

ــدۇ  ــاالمهت قىلىنمايـ ــۇچىالر مـ ــق قىلغـ ــلهن يېقىنچىلىـ ــڭ )  . بىـ بۇنىـ
ــىرتىدىن  ــنى (سـ ــى قاندۇرۇشـ ــسىي تهلهپنـ ــۇچىالر ) جىنـ تهلهپ قىلغـ

ئــۆزلىرىگه ) يهنــى مــۆمىنلهر (ئــۇالر . ھهددىــدىن ئاشــقۇچىالردۇر   
تاپـــــشۇرۇلغان ئامـــــانهتلهرگه ۋە بهرگهن ئهھـــــدىگه رىئـــــايه 

ـ . قىلغۇچىالردۇر       ) ۋاقتىـدا تهئـدىل ئهركـان بىـلهن       (ۇالر نامـازلىرىنى    ئ
يهنــى يــۇقىرىقى ســۈپهتلهرگه ئىــگه (ئهنه شــۇالر . ئــادا قىلغــۇچىالردۇر 

ــڭ ــك جهننهتنى ــۆمىنلهر نازۇنېمهتلى ــسلىرىدۇر ) م ــۇالر . ۋارى ــۇقىرى (ئ ي
فىردەۋســكه ۋارىــسلىق قىلىــدۇ، فىردەۋســته    ) دەرىجىلىــك جهنــنهت 

  ) . ئايهتلهر -11~1ن سۈرە مۇئمىنۇ ( » مهڭگۈ قالىدۇ
ــڭ «  ــالالھ   نى ــك ئ ــدىغان)مهرھهمهتلى ــشى كۆرى ــدىلىرى )ياخ بهن

زېمىنــدا ئــۆزلىرىنى تــۆۋەن تۇتــۇپ تهمكىنلىــك بىــلهن ماڭىــدۇ،نادانالر 
ســىلهرگه ئامــانلىق  « :ســۆز قىلــسا،ئۇالر )ياقتۇرمايــدىغان)ئۇالرغــا
 ئـۇالر ).يهنـى گۇنـاھ بولمايـدىغان سـۆزلهرنى قىلىـدۇ         )دەيدۇ» تىلهيمىز  

كېچىلهرنـــى پهرۋەردىگارىغـــا ســـهجدە قىلىـــش ۋە قىيامـــدا تـــۇرۇش 
ــلهن ــلهن)بى يهنــى ئــالالھ   )ئــۇالر.ئۆتكۈزىــدۇ)يهنــى نامــاز ئوقــۇش بى

ــدىلهر  ــدىغان بهن ــدۇ)ياخــشى كۆرى ــارىمىز« :ئېيتى ــزدىن !پهرۋەردىگ بى
ــازابى   ــازابىنى دەپئــــى قىلغىن،جهھهننهمنىــــڭ ئــ ــنهم ئــ جهھهنــ

ــقهتهن ــمهنلىرىڭدىن)ھهقىـ ــېنىڭ دۈشـ ــدۇئا) سـ ــنهم .يرىلمايـ جهھهنـ
يهنــى ئــالالھ   )ئــۇالر.»ھهقىــقهتهن يامــان قارارگاھتۇر،يامــان جايــدۇر 

خىــراجهت قىلغاندا،ئىــسراپچىلىقمۇ  )ياخــشى كۆرىــدىغان بهنــدىلهر  
ئـــۇالر .قىلمايـــدۇ،بېخىللىقمۇ قىلمايـــدۇ،ئوتتۇراھال خىـــراجهت قىلىـــدۇ

ھــارام ئــالالھ   غــا ئىككىنچــى بىــر مهبــۇدنى شــېرىك قىلمايــدۇ،ئالالھ   
قىلغــــان نــــاھهق ئــــادەم ئۆلتــــۈرۈش ئىــــشىنى قىلمايــــدۇ،زىنا 

ئــۇ جازاغــا )ئــاخىرەتته)نــى قىلىــدىكهن،)گۇنــاھالر)قىلمايــدۇ،كىمكى بــۇ
ــدۇ ــدۇ،ئۇ   .ئۇچراي ــازاب قىلىنى ــسىلهپ ئ ــا ھهس ــۈنى ئۇنىڭغ ــامهت ك قىي
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ــدۇ   ــدا قالى ــان ھال ــدە خارالنغ ــازاب ئىچى ــۈ ئ ــڭ )پهقهت.مهڭگ ئۇالرنى
ــدىن ــادىكى چېغ) )ئىچى ــۇ دۇني ــداب ــان ۋە )ى ــان ئېيتق تهۋبه قىلغان،ئىم

ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلغــانالرال بــۇ ھالــدا قالمايــدۇ،ئالالھ   ئۇالرنىــڭ 
گۇنــاھلىرىنى ياخــشىلىققا ئالماشــتۇرىدۇ،ئالالھ   تولىمــۇ مهغپىــرەت     

تهۋبه )گۇناھلىرىغـــا)كىمكـــى.قىلغۇچىـــدۇر ۋە مهرھهمهت قىلغۇچىـــدۇر
ــا   ــدىكهن،ئۇ ئ ــى تۈزەي ــدىكهن ۋە ئهمهلىن ــۈزلهنگهن  قىلى ــا ي لالھ   غ

يهنــى ئــالالھ   ئــۇ نىــڭ تهۋبىــسىنى قوبــۇل قىلىپ،ئۇنىڭــدىن  )بولىــدۇ
يهنــــى ئــــالالھ   ياخــــشى كۆرىــــدىغان )ئــــۇالر).رازى بولىــــدۇ

ــدىلهر ــاڭالپ     )بهن ــۆزنى ئ ــان س ــدۇ، يام ــق بهرمهي ــان  گۇۋاھلى يالغ
ــدۇ  ــابلىق بىـــلهن ئۆتـــۈپ كېتىـ ــدا ئالىيجانـ ــا .قالغـــان چاغـ ئۇالرغـ

 نهســــــىههت -هتلىرى بىــــــلهن ۋەزپهرۋەردىگارىنىــــــڭ ئــــــاي
يهنــى ئــۇنى بېرىلىــپ ئىخــالس بىــلهن )قىلىنــسا،گاس،كور بولۇۋالمايــدۇ

بىـــزگه ئايـــاللىرىمىز ۋە !ئـــى پهرۋەردىگـــارىمىز« :ئـــۇالر).ئاڭاليـــدۇ
ــشىڭنى  ــادلىق بېغىشلى ــارقىلىق ش ــز ئ ــاڭا  )ئهۋالدلىرىمى ــزگه س ــى بى يهن

تىلهيمىز،بىزنــــى )ئىتــــائهتمهن پهرزەنــــت ئاتــــا قىلىــــشىڭنى   
يهنـــــــى تهقۋادارالرنىـــــــڭ )ۋادارالرنىـــــــڭ پېـــــــشۋاسىتهق

ــۇچى ــشىلىققا دەۋەت قىلغ ــن )نهمۇنىسى،ياخ ــدۇ» قىلغى ــۇالر .دەي ئهنه ش
ــدۇ،ئۇالر     ــلهن مۇكاپاتلىنى ــنهت بى ــۈن جهن ــانلىقى ئۈچ ــهۋرلىك بولغ س

ــته  ــان)جهننهت ــدىن قىلىنغ ــشتىلهر تهرىپى ــلهن )پهرى ــاالم بى ــا ۋە س دۇئ
الىــدۇ،جهننهت نېمىــدېگهن ئــۇالر جهننهتــته مهڭگــۈ ق. قارشــى ئېلىنىــدۇ
-76~63سـۈرە فۇرقـان      ( »!نېمىـدېگهن گـۈزەل جـاي     !گۈزەل قارارگـاھ  

  ) . ئايهتلهر 
قۇرئـــان ســـاھابىلهرگه يهنه جـــاھىلىيهت ئهخالقلىـــرى توغرىـــسىدا 

ــۆزلهيتتى ــدا («: سـ ــدە ۋە تارازىـ ــۈچىلهرگه ۋاي) ئۆلچهمـ ! كهم بهرگـ
 . ئـــۇالر كىـــشىلهردىن ئـــۆلچهپ ئالغـــان چاغـــدا، تولـــۇق ئالىـــدۇ
ــدۇ    ــدا، كهم بېرى ــپ بهرگهن چاغ ــاكى تارتى ــۆلچهپ ي ــشىلهرگه ئ ›› كى

  ) . ئايهتلهر -3~1سۈرە مۇتهففىف ( 
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ــۆرمهت      « ــى ھــ ــىلهر يېتىمنــ ــداق ئهمهس،ســ ــز ئۇنــ ھهرگىــ
بىرىڭالرنـــى مىـــسكىنگه ئاش،نـــان بېرىـــشكه  -بىـــر .قىلمايـــسىلهر

ــسىلهر ــپ قىلماي ــنى.تهرغى ــاالل (مىراس ــتىن -ھ ــارام دېمهس ھه دەپ )ھ
ــسىلهر ــالنى.يهي ــلهن(م ــسلىق بى ــسىلهر )ھېرى ــت تۇتى ــايىتى دوس  » ناھ

  ) . ئايهتلهر-20~17سۈرە فهجرى ( 
ــشىلهرنى« ــۇخهنچىگه ۋاي) كى ــۈچى س ــدى  ! ئهيىبلىگ ــال توپلى ــۇ م ئ

ــۇنى  ــۈن    (ۋە ئ ــاقالش ئۈچ ــاي س ــهرپ قىلم ــا س ــشىلىق يوللىرىغ ) ياخ
دۇنيـــادا مهڭگـــۈ قالدۇرىـــدۇ دەپ (ئـــۇ مېلـــى ئـــۆزىنى . ســـانىدى 
  ) . ئايهتلهر -3~1ۈرە ھۇمهزە س(  ›› )ئوياليدۇ

ــدىن   « ــل، ھهددى ــۇخهنچى، بېخى ــور، س ــهمخور، پهس، غهيۋەتخ قهس
ــان     ــدىن بولغ ــتىگه ھارام ــڭ ئۈس ــال، ئۇنى ــار، قوپ ــقۇچى، گۇناھك ئاش

ــادەم  ــۇغىرە (ئ ــبن م ــد ئى ــائهت قىلمىغىــن )يهنــى ۋەلى بىزنىــڭ . گه ئىت
ــال     ــڭ م ــسه، ئۇنى ــۇپ بېرىل ــا ئوق ــايهتلىرىمىز ئۇنىڭغ ــۈلكى ۋە -ئ م

 »بۇرۇنقىالرنىــڭ ھېكايىلىرىــدۇر) بــۇ(«لىرى بولغــانلىقى ئۈچــۈن، ئوغــۇل
  . دەيدۇ) ئايهتلهر -15~10سۈرە قهلهم ( 

ــانى      ــان ئىمـ ــدە بۇيرۇلغـ ــان كهرىمـ ــاھابىلهر قۇرئـ ــمهك، سـ دېـ
ــى   ــايه قىالتت ــي رېئ ــا قهتئى ــۇلغان   . ئهخالقالرغ ــدە تۇس ــان كهرىم قۇرئ

ــۈن   ــۇنىڭ ئۈچـ ــاتتى، شـ ــي يانـ ــدىن قهتئىـ ــاھىلىيهت ئهخالقلىرىـ جـ
ــاھادەتتىن     ــمه شـ ــالر كهلىـ ــانى ئهخالقـ ــىدا ئىمـ ــڭ تۇيغۇسـ ئۇالرنىـ

ــايتتى ــسىدە   . ئايرىلم ــڭ چۈشهنچى ــالر ئۇالرنى ــانى ئهخالق ــۈنكى، ئىم چ
  )ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق. (كهلىمه شاھادەتنىڭ بىر تهقهززاسى ئىدى

ــورۇقلىرىنى قايــسى يۇســۇندا   ســاھابىلهر قۇرئــان ۋە ھهدىــسنىڭ يولي
ــانلىقىنى بىلگى ــۇل قىلغ ــدىكى  قۇب ــال كىتابلىرى ــارىخ تهرجىمىه ــزدە، ت نىمى

ئىزلىرىنـــى كۆرســـهك، يهنه -ئۇالرنىـــڭ مىسلىـــسىز ئۈلگىلىـــك ئىـــش
تهئهججــۇپ قىالرمىزمــۇ؟ ســاھابىلهرنىڭ ئىلكىــدىكى ئــازغىنه نهرســىنى  
مېهمانغا تهقدىم قىلىـپ، مېهماننىـڭ ئـۇالردا مېهمانغـا تهقـدىم قىلغـان              

ــۆرۈ   ــۇقىنى ك ــىنىڭ يوقل ــقا نهرس ــىدىن باش ــۈن نهرس ــلىقى ئۈچ پ قالماس



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
76

ــدىن  ــى ئۆچۈرۋەتلىكى ــسىدا   ... چىراغن ــۇالر توغرى ــڭ ئ ــالالھ   تائاالنى ئ
ــڭ      « ــى ئۆزلىرىنى ــقىالرنىڭ مهنپهئهتىن ــۇق باش ــاج تۇرۇقل ــۇالر مۇھت ئ

ــدۇ  ــدىن ئهال بىلى ــىر  ( »  مهنپهئهتى ــۈرە ھهش ــايهت -9س ــگهن ) ئ دې
  ئايهتنى نازىل قىلغانلىقىدىن تهئهججۇپ قىالرمىزمۇ؟

ــاھابىنى  ــر سـ ــورمىلىرىنى    بىـ ــان خـ ــۆرۈپال يهۋاتقـ ــى كـ ڭ جهڭنـ
ــلىۋېتىپ،  ــۇزۇن   « تاش ــسام بهك ئ ــۇچه ياشى ــورمىنى يهپ بولغ ــۇ خ مۇش

ــولىمهن  ــكهن ب ــاپ كهت ــا  » ياش ــېغىنىپ جهڭگاھق ــى س دەپ، جهننهتن
  ئۆزىنى ئېتىپ شهھىد بولغانلىقىدىن تهئهججۇپ قىالرمىزمۇ؟

 بىــر ســاھابىنىڭ تــوي كېچىــسى جهڭ ســىگنالىنى ئــاڭالپ، جهننهتنــى
ــۇنى     ــدا، ئ ــېهىت بولغان ــدە ش ــۇرۇپ، جهڭ ــدىن دەس ت ــزدەپ ئورنى ئى

  پهرىشتىلهرنىڭ غۇسلى قىلدۇرغانلىقىدىن تهئهججۇپ قىالرمىزمۇ؟
ــۈش     ــر ئۈل ــا بى ــساالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــاھابىنىڭ پهيغهم ــر س بى

ــدە    ــپ بهرگهن ــسىم قىلى ــا تهق ــئهت  «ئولج ــاڭا بهي ــۇنى دەپ س مهن ب
ــان ئهمهس ــڭ مۇك» قىلغ ــولجىنى  دەپ، ئاخىرەتنى ــزدەپ، ئ ــاتىنى ئى اپ

ــۇپ،     ــتچىل بۇل ــدا راس ــان ئىمانى ــا ئېيتق ــالالھ  ق ــاي، ئ ــالغىلى ئۇنىم ئ
شــهھىد قىلىنىــپ، جهنــنهتكه كىــرىش ئارزۇســىغا يهتكهنلىكىــدىن      

  تهئهججۇپ قىالرمىزمۇ؟
ئۆمهرنىڭ بىـر قېـرى خوتۇننىـڭ ئـاچ قالغـان بـالىلىرىنى ئـۇخلىتىش               

ــالپ،    ــۆرۈپ، يىغ ــانلىقىنى ك ــۈن گولالۋاتق ــۇننى  ئۈچ ــپ ئ ــۆزى بېرى ئ
يۈدۈپ ئهكىلىپ، ئـۆز قـۇلى بىـلهن تائـام ئېتىـپ، بالىالرغـا يېگـۈزۈپ،                
ــپ      ــدىن قايتىـ ــيىن ئانـ ــدىن كېـ ــۇزۇپ ئۇخالتقانـ ــۇالرنى تويغـ ئـ

  كهتكهنلىكىدىن تهئهججۇپ قىالرمىزمۇ؟
ــشتىن       ــاي بېرى ــاھىنى يۇم ــدىغا گۇن ــڭ ئال ــالالھ  نى ــڭ ئ مائىزنى

ــبهر ئهلهيه  ىســـساالمدىن ھهد قورقـــۇپ، ئۇيقۇســـى قېچىـــپ، پهيغهمـ
يۈرگــۈزۈپ قۇيۇشــنى قــاتتىق تهلهپ قىلغانلىقىــدىن؛ غامىــدىيهنىڭ     
ــسى    ــزدەپ، بالى ــاھتىن خــالىي بېرىــشنى ئى ــدىغا گۇن ــالالھ  نىــڭ ئال ئ
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ئهمچهكـــــتىن ئـــــاجرىغىچه ھهد يۈرگۈزۈشـــــنى قـــــاتتىق تهلهپ 
  قىلىۋەرگهنلىكىدىن تهئهججۇپ قىالرمىزمۇ؟

دىكى ھوقــۇقتىن ئىمــان رەبىــئه ئىبنــى ئامىرنىــڭ جاھىلىيهتنىــڭ قولىــ
بىـلهن ئــۆزىنى ئهزىــز ئـالىي ھــېس قىلغــان ھالـدا رۇســتهمنىڭ قېــشىغا    
ــلهن       ــى بى ــڭ مىزان ــالالھ  نى ــۇنى ئ ــاي، ئ ــدىن قورقم ــپ ئۇنىڭ كىرى
ــشىكىگه     ــى ئېـ ــاي، گىلهملىرىنـ ــرىگه ئىلمـ ــچه نهزىـ ــۆلچهپ قىلـ ئـ
ــاھىلىيهت    ــا ج ــۇ ئاتىكاچ ــانجىپ، ب ــلهن س ــرى بى ــسىتىپ، نهيزىلى دەس

ــۈزى  ــشنىڭ يـ ــدىن   كاتتىۋېـ ــاراڭلىق ئېيتقانلىقىـ ــۆزنى جـ گه ھهق سـ
  تهئهججۇپ قىالرمىزمۇ؟

ئهمرى ئىبنـى ئاسـنىڭ قوشـۇنى رۇمالرنىـڭ قورشـاۋىدا قالغانـدا، ئـۇ               
ئــالالھ   ئۇنىڭــدىن (خهلىپىــدىن يــاردەم سورىــسا، خهلىــپه ئۆمهرنىــڭ 

ــسۇن ــۇ   ) رازى بول ــمىڭ ئهمهس، مىڭم ــڭ ئهمهس، بهش ــا ئونمى ئۇنىڭغ
هيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۇلـــۇغ ئهمهس، بهشـــيۈزمۇ ئهمهس، پ

بۈيـــۈك ســـاھابىلىرىدىن تـــۆت كىـــشىنى نهچـــچه مىـــڭ كىـــشىلىك 
ــۇپ    ــدىن تهئهججـ ــدا ئهۋەتكهنلىكىـ ــۇننىڭ ئورنىـ ــاردەمچى قوشـ يـ

  قىالرمىزمۇ؟
ئىـــسالمنىڭ ئاشـــۇ قىـــسقىغىنه ۋاقىـــت ئىچىـــدە يهرشـــارىغا كهڭ  
ــىر    ــرىم ئهس ــلهن يې ــۇلى بى ــشىلهرنىڭ ق ــسىز كى ــۇ مىسلى ــپ، ئاش تارقىلى

چىـــدىال غهربـــته ئوكيـــانغىچه، شـــهرقته ھىندىـــستانغىچه يېتىـــپ  ئى
  كهلگهنلىكىدىن تهئهججۈپ قىالرمىزمۇ؟

ــادەتتىن    ــان ئ ــۈزلىگهن، مىڭلىغ ــدە ي ــت ئىچى ــسقىغىنه ۋاقى ــۇ قى ئاش
ــوپ  ــشالرنىڭ تـ ــقىرى ئىـ ــدىن  -تاشـ ــلهن يۈزبهرگهنلىكىـ ــوپى بىـ  تـ

ــازغۇچىالر    ــال يـ ــارىخچىالر ۋە تهرجىمىهـ ــۇ؟ تـ ــۈپ قىالرمىزمـ تهئهججـ
ــد ــنى    بۇن ــسىنى قۇيۇش ــسىنى دەپ قاي ــدىن قاي ــشالرنىڭ كۆپلۈكى اق ئى

ــى   ــوڭ ۋەقه ئىكهنلىكىنــ ــسىدىن چــ ــسىنىڭ قايــ ــمهي، قايــ بىلهلــ
ــۇر   ــشكه مهجب ــلهن ئۆتــۈپ كېتى ــانالر بى ــادەتتىكىچه باي ئايرىيالمــاي ئ

  .بولىدۇ
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ــشتىلهرگه      ــپ ، پهرى ــسانلىقىدىن ھالقى ــڭ ئىن ــاھابىلهر ئۆزلىرىنى س
مــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ ئايلىنىــــپ كهتكهنمــــۇ؟ ئــــۇالر پهيغه

ئهھــمهد ، ئهبــۇ ( »ھهرقانــداق ئــادەم بالىــسى خاتــالىق ئۆتكۈزىــدۇ«
ــۋايىتى  ــي رى ــۇ؟  ) داۋۇد ، دارمى ــپ كهتكهنم ــۆزىدىن ھالقى ــگهن س  دې
ــداق ئهمهس ــز ئۇنـ ــدى ! ھهرگىـ ــسان ئىـ ــۇ ئىنـ ــۇ . ئۇالرمـ ئۇالردىمـ

بىـــراق ... ئىنـــسانىي ئىـــستهكلهر ئىنـــسانىي تهلپۈنۇشـــلهر بارئىـــدى
ــۇالردىكى ــۈزۈلگهن،   ئ ــدە س ــالى دەرىجى ــستهكلهر ئهڭ ئ ــسانىي ئى  ئىن

ــۇزۇر  ــته ھ ــۇقىرى چهك ــا  -ئهڭ ي ــدىغان ھالغ ــاالۋەتتىن ۋاز كېچهلهي  ھ
ــدى ــالىي   . يهتكهنى ــدىغان ئهڭ ئ ــسىپ بولى ــسانغا نې ــۇالر ئىن ــۇڭا ئ ش

ــدى  ــكهن ئى ــا يهت ــدى . ماقامغ ــسان ئى ــال ئىن ــۇالر يهنى ــۇنداقتىمۇ ئ . ش
النغــانالر، زىنــا قىلىــپ   ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئوغرىلىــق قىلىــپ جازا   

جازاالنغـــانالر، ھـــاراق ئىچىـــپ جازاالنغـــانالر، جهڭـــدىن قـــېچىش 
ــرىتىگه       ــڭ مهغپىـ ــالالھ  نىـ ــيىن ئـ ــدىن كېـ ــاھى ئۆتكۈزگهنـ گۇنـ
ئېرىشكهنلهر، جهڭنـى كېـيىن تارتقـان ۋە جهڭـگه ئېغىرلىـق قىلغـانالر،              

ئـۇالر ھهققىـدە تۆۋەنـدىكى      . بارئىـدى ... جهڭدىن ئايرىلىـپ قالغـانالر    
بهزىلىـــرىڭالر دۇنيـــانى كۆزلىـــدىڭالر، «: لهر نازىـــل بولغـــانئـــايهت

ــدىڭالر  ــاخىرەتنى كۆزلى ــرىڭالر ئ ــران   ( » بهزىلى ــال ئىم ــۈرە ئ -152س
  ) . ئايهت 

ســىلهرگه ئــالالھ  نىــڭ يولىــدا جىهادقــا چىقىڭــالر دېيىلــسه،       « 
ــدۇ   ــايرىلغىڭالر كهلمهي ــۇڭالدىن ئ ــشقا يۇرت ــۈرە تهۋبه  ( » نېمى -38س

  ) . ئايهت 
مـال سـهرپ    - شۇنداق كىشىلهركى ئـالالھ  نىـڭ يولىـدا پـۇل           سىلهر« 

» .قىلىــشقا چاقىرىلــساڭالر، ئــاراڭالردا بېخىللىــق قىلىــدىغانالر بــار     
ــق    .« ــا قىيىنچىلىـ ــڭ ۋە ئۇنىڭغـ ــقهتهن پهيغهمبهرنىـ ــالالھ   ھهقىـ ئـ

پهيتىــدە ئهگهشــكهن مۇھــاجىرالر ۋە ئهنــسارالرنىڭ تهۋبىــسىنى قوبــۇل  
ــ)ئهينـــى زامانـــدا.(قىلـــدى ڭ ئارىـــسىدىكى بىـــر تۈركـــۈم ئۇالرنىـ

ــدىن    ــاس قالغان ــشكه ت ــۇپ كېتى ــتىن بۇرۇل ــرى ھهق ــشىلهرنىڭ دىللى كى
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ــدى  ــۇل قىل ــسىنى قوب ــڭ تهۋبى ــالالھ   ئۇالرنى ــا .كېيىن،ئ ــالالھ   ئۇالرغ ئ
ــدۇر ــايىتى مېهرىبان ــۇ مهرھهمهتلىك،ناھ ــۈچ .تولىم ــان ئ ــا چىقمىغ جىهادق

ــدى    ــۇل قىل ــالالھ   قوب ــسىنىمۇ ئ ــشىنىڭ تهۋبى ــۇنچه كهڭ ز.كى ــن ش ېمى
ئۇالرغــا تــار تۇيۇلغان،ئۇالرنىــڭ جــانلىرى ســىقىلغان،ئۇالر ئــالالھ   غــا 
ــۇمكىن     ــۇش م ــدىن قۇتۇل ــڭ غهزىپى ــالالھ   نى ــۇرۇپ ئ ــاي ت تهۋبه قىلم

ئانــــدىن ئۇالرنىــــڭ تهۋبه .ئهمهســــلىكىگه ئىــــشهنگهن ئىــــدى
ــۇۋەپپهق   ــگه م ــۇالرنى تهۋبى ــالالھ   ئ ــۇچىالردىن بولۇشــى ئۈچۈن،ئ قىلغ

نــــى بهكمــــۇ قوبــــۇل قىلغۇچىــــدۇر،    ئــــالالھ   تهۋبى.قىلــــدى
-118-117ســـۈرە تهۋبه  ( » ناھـــايىتى مېهرىبانـــدۇر)بهنـــدىلىرىگه(

  ) . ئايهتلهر 
 ئــايهتته تۆۋەنــدىكى ئــۇالرنى ئــالالھ ، ئــۇالر لــېكىن

تهقـۋادارالر يامـان بىـر گۇنـاھ قىلىـپ قالـسا       « :ئىـدى  سۈپهتلىگهندەك
ــدۇ   ــاد ئېتى ــالالھ   نــى ي ــسا ئ ــۇم قىل ــۆزلىرىگه زۇل ــاكى ئ ــاھلىرى .ي گۇن

ئۈچـــۈن مهغپىـــرەت تهلهپ قىلىـــدۇ،گۇناھنى كهچۈرىـــدىغان ئـــالالھ   
دىـــن باشـــقا كىـــم بـــار؟ئۇالر قىلمىـــشلىرىنى بىلىـــپ تـــۇرۇپ       

  .داۋامالشتۇرمايدۇ
ــڭ ــگه    (ئۇالرنىـــ ــسلهتلهرگه ئىـــ ــۇقىرىقى خىـــ ــى يـــ يهنـــ
مۇكاپــــاتى پهرۋەردىگــــارى تهرىپىــــدىن بولغــــان )كىــــشىلهرنىڭ

ــتهڭلهر ئ   ــتىدىن ئۆســ ــرەت ۋە ئاســ ــدىغان  مهغپىــ ــپ تۇرىــ ېقىــ
ياخــشى ئىــش  .بــۇ يهرلهردە ئــۇالر مهڭگــۈ قالىــدۇ   .جهنــنهتلهردۇر

ــدېگهن ياخــشى  ســۈرە  ( »!قىلغۇچىالرنىــڭ ئېرىــشىدىغان ســاۋابى نېمى
  ) . ئايهتلهر -136-135ئال ئىمران 

ــى  ــۇالر ئهمهل قىالتت ــالىي    ... ئ ــۇپ، ئ ــشكهللىككه يولۇق ــاۋادا پې ن
ــوي     ــكۈنلۈككه ب ــسه، چۈش ــۈپ كهت ــدىن چۈش ــا دەرىجى بهرمهي، قايت

ــى  ــكهت قىالتت ــكه ھهرى ــۆرلهپ  -ئۆرلهش ــۆرلهيتتى، ئ ــۆرلهيتتى ، ئ دە، ئ
  !توختىمايتتى
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نىڭ مهنىسىنى ھهقىقى رەۋىشته »ئۈممهت«-2
  ئىشقا ئاشۇرۇش

ــر       ــى بى ــر، تىل ــى بى ــڭ زېمىن ــزدەك ئهرەبلهرنى ــدا ئېيتقىنىمى يۇقىرى
 ئارمــانلىرى بىــر-ســهقاپىتى بىــر، تــارىخى بىــر، ئىدىيىــسى بىــر، ئــارزۇ 

ــدى ــكهن    . ئى ــۈپ كهت ــلهرگه بۆلۈن ــچه قهبىلى ــۇالر نهچ ــۇنداقتىمۇ ئ ش
ئـــۇالر جـــاھىلىيهت ئىچىـــدە ياشـــاۋاتقان . بولـــۇپ بىرلىـــشهلمهيتتى

ئـــادەملهرنى بىرلهشـــتۈرىدىغان بىـــر مهســـىله ئاساســـىدا بىـــرلىككه 
پارســالر : مهســىلهن. كهلــگهن بولــسا، تامــامهن ئىمكــانىيهت بارئىــدى

ــرىم ئار  ــڭ ئهرەب يېـ ــى  ۋە رۇمالرنىـ ــشغالىيتىگه قارشـ ــدىكى ئىـ ىلىـ
ــانلىق     ــاكى ئازسـ ــك، يـ ــان مىللهتچىلىـ ــسهت قىلغـ ــنى مهقـ تۇرۇشـ
ــۆپ     ــلهن، كـ ــشى بىـ ــا كىرگۈزىۋېلىـ ــايلىقنى قولغـ ــڭ بـ ئادەملهرنىـ
ــىدىكى     ــشى ئوتتۇرسـ ــدە ئىڭرىـ ــسۇللۇق دەردىـ ــانلىقالرنىڭ يوقـ سـ
ــاھىلىيهت      ــاكى جـ ــشىش ۋە يـ ــۈن بىرلىـ ــازايتىش ئۈچـ ــى ئـ پهرقىنـ

ۇچىدا كىــشىلهرنى بىرلهشــتۈرىدىغان  ھهزارىتىنىــڭ مــۇئهييهن باســق  
... ئۇنـداق يــاكى مۇنـداق ســهۋەبلهر بىـلهن بىرلىــك ھاسـىل قىالاليتتــى    

 تـاالڭ، ھهر بىـر قهبىلىنىـڭ        -بىراق، قهبىلىۋازلىـق قىـساسخورلۇق، بـۇالڭ      
ئـــۆز ۋارى، ئـــۆز كـــارى بۇلـــۇپ كېتىـــشى، باشـــقا قهبىلىلهرنـــى كهم 

بىــرلىككه كهلگىلــى ســۇندۇرۇپ، ئــۆزىنى مهغــرۇر تۇتۇشــلىرى، ئــۇالرنى 
ھهتتـاكى نوقـۇل ئورتـاق مهنـپهئهت ئاساسـىدا بىرلىــشىش،      . قويمـايتتى 

ھهج مهۋســۇمىدىكى يىللىــق توپلىــشىش مهزگىلىــدىكى پۇرســهتتىن     
  .پايدىلىنىش ھېچكىمنىڭ يادىغا يهتمهيتتى

ئىــسالمنىڭ  . ئىــسالم دىنــى ئــۇالرنى ئهنه شــۇ ھــالهتتىن ســۈزۈۋالدى
ــداق   ــارىختىكى ھهرقان ــۇالرنى ت ــى   ئ ــدا بۇلۇش ــاھىلىيهتته پهي ــر ج  بى

ــدە       ــڭ رەھبهرلىكى ــر داھىينى ــۇش، بى ــى ئۇيۇش ــان مىلل ــۇمكىن بولغ م
دۆلهتنـــــى بىـــــرلىككه دۆلهتنـــــى بىـــــرلىككه كهلتۈرىـــــدىغان 

بهلكـــى . ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ئۇيۇشۇشـــى ئۈچـــۈن ئهمهس ئىـــدى   
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ــمىنى      ــر ئۇيۇشـ ــۆرۈلمىگهن بىـ ــسلى كـ ــارىختىكى مىـ ــۇالردىن تـ ئـ
نىــڭ تۆۋەنــدىكى چــوڭ باھاســىغا اليىــق تهشــكىللهش ، ئــالالھ   تائاال

ســىلهر ئىنــسانالر «: بولغىــدەك ئهقىــدە ئــۈممىتى قــۇرۇپ چىقىــش ئىــدى
مهنپهئهتــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان، ياخــشىلىققا بــۇيرۇپ      
يامــانلىقتىن توســىدىغان، ئــالالھ  قــا ئىمــان ئېيتىــدىغان ئهڭ ياخــشى 

  ) . ئايهت -110سۈرە ئال ئىمران  ( » ئۈممهتسىلهر
ــرە  ــڭ تى ــشى   -ئهرەبلهرنى ــدە، ياخ ــكهن ھالىتى ــۇپ كهت ــرەن بۇل  پى

ئــۈممهت بۇلــۇش ئۈچــۈن ھاســىل قىلغــان چــوڭ ئۆزگىرىــشلىرىنى      
مــۇالھىزە قىلغــان كىــشى ئۇالرنىــڭ قىــسقىغىنه ۋاقىــت ئىچىــدە شــۇنداق 

  .چوڭ ئۆزگىرىش ھاسىل قىلغانلىقىدىن ھهيران قالىدۇ
ــالىزمچ  ــارىخنى ماتېرىيـــــ ــرى ۋە تـــــ ه ئهرەب مىللهتچىلىـــــ

ــهندۈرىدىغانالر  ــوغالش  «چۈش ــدىن ق ــالرنى ئارال ــلهر رۇم ۋە پارس ئهرەب
ئۈچــۈن يــاكى كهمــبهغهللهر بايالرغــا قارشــى سوتسىيالىــستىك قــوزغىالڭ 
ــان      ــاز قالغ ــقا ئ ــشقا ئاشۇرۇش ــى ئى ــى بىرلىكن ــۈن مىلل ــۈرۈش ئۈچ كۆت

بـۇ بىـر قـۇرۇق باھـانه        . دەپ يۇقىالڭ باھـانىلهرنى كۆرسىتىـشىدۇ     » ئىدى
ھهقـته گهپ قىلىـپ ئېغىزنـى ئۇپراتقانغـا چـاغلىق ئىـش             بـۇ   . كۆرسىتىش

ــوق ــكهن    . ي ــپ كهت ــنىڭ چېچىلى ــى ئۇيۇشۇش ــالمىش مىلل ــۈنكى ئات چ
ــدى،     ــاالمىتى كۆرۈلمى ــداق ئ ــسىدا ھېچقان ــرى ئوتتۇرى ئهرەب قهبىلىلى

نهچـچه ئهسـىرلهرگىچىلىك    . ھېچكىم بۇ ھهقـته ئېغىـز ئېچىـپ باقمىـدى         
ــايالرد   ــقا جــ ــاكى باشــ ــدا يــ ــرىم ئارىلىــ ــسۇن ئهرەب يېــ ا بولــ

ــنقىالب« ــستىك ئى ــدى »سوتسىيالى ــاالمىتى كۆرۈلمى ــداق ئ ــڭ ھېچقان . نى
پۈتــۈن ئارالنىــڭ كهمبهغهللىــرى بىرلىــشىپ بــايالر ئۈســتىدىن  ســىنىپى 
ــرى      ــڭ كهمبهغهللى ــرەر قهبىلىنى ــۇن، بى ــا تۇرس ــش ئۇياقت ــۈرەش قىلى ك

ــدى    ــۈرۈپ باقمى ــوزغىالڭ كۆت ــتىدىن ق ــايالر ئۈس ــشىپ ب ــۇنىڭ . بىرلى ش
ــۈن،  ــل«ئۈچ ــدا    ئهرەب ــۇش ئالدى ــداق ئۇيۇش ــاكى مۇن ــداق ي هر ئۇن
ــۇراتتى  ــسالمىي    » تـ ــۆرۈلمىگهن ئىـ ــسلى كـ ــا مىـ ــيىش تارىختـ دېـ

  .ئۇيۇشۇشنى چۈشهندۈرۈپ بېرەلمهيدۇ
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ــان      ــا چىقارغ ــۈممهتنى روياپق ــشى ئ ــدىن ئهڭ ياخ ــسانالر ئىچى ئىن
  ئاشۇ مىسلىسىز ئۇيۇشۇش قانداق ۋۇجۇدقا كهلدى؟

همنىــڭ ھويلىــسىدا  ئېنىقكــى، بــۇ ئۇيۇشــۇش ئهرقهم ئىبنــى ئهرق   
پهيغهمبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئهتراپىغـا مهخپـى ئۇيۇشـقان ئاشـۇ بىـر             

ــالندى   ــدىن باش ــچه ئادەم ــاھىلىيهتنى   . نهچ ــسى ج ــڭ ھهممى ئۇالرنى
تاشـــالپ، جـــاھىلىيهت بىلهنكـــى تۇغقانـــدارچىلىق ۋە دوســـتلۇق     
ــى     ــلهن، تىل ــى بى ــاھادەتنى دىل ــمه ش ــۈزۈپ، كهلى ــىۋەتلىرىنى ئ مۇناس

ــۈن ۋۇجــ ــلهن، پۈت ــۇنى جــاھىلىيهت  بى ــپ، ئ ــلهن تهســتىق قىلى ۇدى بى
بىـــلهن ئـــۆزلىرى ئوتتۇرســـىدىكى يـــول ئايرىمىـــسى ۋە پاناھگاھقـــا 

ئــۇالر پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ ئهتراپىغــا . ئايالنــدۇرغان ئىــدى
ــىرتىدا     ــدىنىڭ سـ ــان، ئهقىـ ــۆرۈپ باقمىغـ ــۇرۇن كـ ــقاندا، بـ ئۇيۇشـ

ــ   ــۇپ، بى ــلهن ئۇيۇش ــىۋەت بى ــېڭىچه مۇناس ــدىغان ي ــر تېپىلماي رتهن، بى
ئــۇالر ئــالالھ  نــى دەپ بىرلهشــكهن ئىــدى، . جانغــا ئايالنغــان ئىــدى

  .پهيغهمبهرنى دەپ بىرلهشكهن ئىدى
بىــراق ئــۇالر  . كىــشىلهر جــاھىلىيهتتىمۇ بىرلىــشىدۇ، دوستلىــشىدۇ   

ــۇالر     ــسىزكى ئــ ــشىدۇ؟ شۈبهىــ ــپ بىرلىــ ــاس قىلىــ ــى ئاســ نېمىنــ
 -هيــشنــى ۋە يــاكى ئ»ئورتــاق مهنــپهئهت«تۇققانــدارچىلىقنى يــاكى 

شــۇنىڭ ئۈچــۈن بۇنــداق بىرلىشىــشلهر    . ئىــشرەتنى دەپ بىرلىــشىدۇ 
ھهرقــانچه چىڭىــپ كهتــسىمۇ، بىــر گهۋدىلىــشىش دەرىجىــسىگه بېرىــپ 

ــدۇ ــگهن،    . يېتهلمهي ــرلىككه كهل ــلهر بى ــىۋەتلهردە تهن ــداق مۇناس مۇن
ــسىدا    ــبلهر ئوتتۇرى ــدىردىمۇ، قهل ــگهن تهق ــرلىككه كهل ــر بى ــاكى پىكى ي

ــدىغان    ــدا قىلى ــاق پهي ــدۇ» مهن«تۇس ــادەم  . تۈگىمهي ــداق ئ ھهرقان
ــڭ  ــوقىدۇ  »مهن«ئۆزىنى ــام س ــر ت ــۇدەك بى ــېس قىلغ ــى ھ ــڭ . لىكىن بۇنى

ــسى      ــراق ھهممى ــشىدۇ، بى ــلهر بىلى ــۈك تهن ــلهن تۈرل ــڭ »مهن«بى نى
شـۇڭا بۇنـداق    . ئهتراپىغا سـوقۇلغان ئاشـۇ تامنىـڭ دائىرىـسىدە بولىـدۇ          

كىلىش ئــارا تېپىــشىدۇ، ســۈر-تهنــلهر بهكــرەك يېقىنلىــشىپ قالــسا، ئــۆز
ئىنــسانالر ئــۆز ئهتراپىغــا ســوقۇۋالغان ســاختا تــامالرنى . پهيــدا بولىــدۇ
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ــر       ــى بى ــپ، قهلبلهرن ــوق قىلى ــامهن ي ــشنى تام ــۇت تىپى ــپ، پ ئېرىتى
گهۋدىـــگه ئايالندۇرۋېتهلهيـــدىغان بىرخىـــل مۇناســـىۋەت بـــار، ئـــۇ 

ــىۋىتىدۇر  ــدە مۇناس ــسىمۇ ئهقى ــسان   ! بول ــىۋەت ئىن ــۇ مۇناس ــۈنكى ب چ
ــلهن ئىنــسان ئوتتۇرســى دىكى جۇغراپىيلىــك مۇناســىۋەت بولماســتىن، بى

ــى دەپ ئورنىتىلغــان   ــالالھ  نىــڭ رازىلىقىن ــالالھ  نــى دەپ، ئ بهلكــى ئ
بـــۇ خىـــل مۇناســـىۋەتته مۇناسىۋەتلهشـــكۈچىلهر بىـــر . مۇناســـىۋەتتۇر

ــى    ــۇرۇن كىبىرلىرىنـ ــكارا ۋە يۇشـ ــىدىغان ئاشـ ــشنى توسـ گهۋدىلىشىـ
ۋە يــۈزەكى تاشــالپ، ئاســماندىن ئــۈزۈلگهن زېمىنــى مهشــغۇالتالر     

ــدۇ   ــكهن بولىــــ ــغۇالتالردىن ۋاز كهچــــ ــبهر . مهشــــ پهيغهمــــ
ــى    ــل ئىالھ ــۇ خى ــشىلهرنى ئهنه ش ــدىكى كى ــساالمنىڭ ئهتراپى ئهلهيهىس

ــۈردى ــرلىككه كهلت ــىۋەت بى ــشىپ  . مۇناس ــۇالر دوستلى ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ش
ــى  ــشىپ كهتت ــر گهۋدىلى ــساالمنى  . بى ــبهر ئهلهيهىس ــڭ پهيغهم ئۇالرنى

ــىۋىتى ئارىلىر   ــۆرۈش مۇناس ــشى ك ــۇ   ياخ ــىۋەتنى تېخىم ــدىكى مۇناس ى
نهتىجىــدە تــارىختىن بىــرى تىلــالردا داســتان بولغــان ئاشــۇ  . چىڭىتتــى

  .ئاجايىپ بۇرادەرلىك ۋۇجۇدقا كهلدى
ــاھابىلهر  ــسۇن  (س ــۇالردىن رازى بول ــالالھ   ئ ــدا،  ) ئ ــدا ماڭغان يول

ــايرىۋەتكهن   ــۈپ دەرەخ ئ ــر ت ــى يولنىــڭ ئوتتۇرســىدىكى بى ئىككىيلهنن
 بىرىنــى ســېغىنىپ ســاالم - ئايرىلىــشتىمۇ بىــربولــسا، شــۇ بىــر لهھزىــدە

  !قىلىشاتتى
ــشقا     ــادا ئايرىلى ــساالمدىن دۇني ــبهر ئهلهيهىس ــاھابه پهيغهم ــر س بى

ئــۇ ئــاخىرەتته پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم بىــلهن . تــاقهت قىاللمــايتتى
ــلىدى   ــالپ تاش ــويالپ يىغ ــدىغانلىقىنى ئ ــله بواللماي ــۇ  . بىل ــالالھ   ئ ئ

كىملهركــى ئــالالھ  «: تنى نازىــل قىلــدىكىــشىنىڭ ھهققىــدە مۇنــۇ ئــايه
ــالالھ      ــاخىرەتته ئ ــۇالر ئ ــدىكهن، ئ ــائهت قىلى ــبهرگه ئىت ــا ۋە پهيغهم ق
ــېهىدالر ۋە     ــېددىقالر، ش ــبهرلهر، س ــشكهن پهيغهم ــتىگه ئېرى ــڭ نېئمى نى

 ئــۇالر نېمىــدېگهن ياخــشى ھهمــراھالر. ياخــشىالر بىــلهن بىــرگه بولىــدۇ
  ) . ئايهت -69سۈرە نىسا  ( »
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ــبهر ئ ــدە  پهيغهم ــنىگه ھىجــرەت قىلىــپ كهلگهن هلهيهىســساالم مهدى
ــۆز  ــسىنى ئ ــدى  -ئهۋس ۋە خهزرەج قهبىلى ــپ قوي ــداش قىلى ــارا قېرىن . ئ

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇالر ئوتتۇرىــسىدا ئــالالھ  تىــن باشــقا ھــېچ كىــشىگه  
مهلــۇم بولمىغــان ئــۇزۇن يىللىــق دەتاالشــلىرى، دۈشــمهنلىكلىرى ســۇغا  

ــۇالر ئوتتۇرىــ    ــپ، ئ ــدەك ئېرى ــالغان چالمى ــك  س ــۇنداق بىرلى سىدا ش
ــان      ــنهت باي ــلهن مىن ــڭ بى ــا بۇنى ــالالھ   ئۇالرغ ــدىكى، ئ ــىل بول ھاس

ــدى ــلهڭالر «: قىل ــى ئهس ــىلهرگه بهرگهن نېئمىتىن ــڭ س ــالالھ  نى ــۆز ! ئ ئ
ــاراڭالرنى      ــالالھ   ئ ــدىڭالر، ئ ــمهن ئى ــارا دۈش ــۆز ئ ــىلهر ئ ــدا س ۋاقتى

ــتۈردى ــۆز  . بىرلهش ــلهن ئ ــى بى ــڭ نېئمىت ــالالھ  نى ــداش  -ئ ــارا قېرىن  ئ
  ) . ئايهتلهر -103سۈرە ئال ئىمران  ( » لدۇڭالربو

ئانــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم مۇھــاجىرالر بىــلهن      
ــدى   ــپ قوي ــداش قىلى ــارا قېرىن ــۆز ئ ــسارالرنى ئ ــسلى . ئهن ــا مى تارىخت

كـــۆرۈلمىگهن بـــۇ ئاجايىـــپ قېرىنداشـــلىقتا ئهنـــسارىالر ئـــالالھ   ۋە 
ــۋا    ــان ئهھ ــكىن بۇيرۇمىغ ــرى كهس ــڭ پهيغهمبى ــۆز  ئۇنى ــتىدا ئ ل ئاس

ــا    ــپ مۇھاجىرالرغـ ــدىن چىقىرىـ ــن كۆڭلىـ ــى چىـ ــڭ يېرىمىنـ مۈلكىنىـ
. بهزىــدە تېخــى مۇھــاجىرالرنى ئۆزلىرىــدىن ئــارتۇق كــۆردى. ئۆتۈنــدى

ــدى   ــل قىل ــايهتنى نازى ــۇ ئ ــدە مۇن ــۇالر ھهققى ــالالھ   ئ ــدە «: ئ مهدىنى
يهرلىــك بولغــان ئىمــانى كۈچلــۈك بولغــان ئهنــسارالر يېنىغــا ھىجــرەت 

ــگهن   ــپ كهل ــدۇ قىلى ــت تۇتى ــاجىرالرنى دوس ــرىلگهن  . مۇھ ــا بې ئۇالرغ
نهرسىلهر ئۈچـۈن ئىچـى تـارلىق قىلمايـدۇ، ئـۆزلىرى مۇھتـاج تۇرۇقلـۇق               
مۇھاجىرالرنىــــڭ مهنپهئهتىنــــى ئۆزلىرىنىــــڭ مهنپهئهتىــــدىن ئهال 

ــدۇ ــسهتكه  . بىلىـ ــاقالنغانالر مهقـ ــسىنىڭ بىخىللىقىـــدىن سـ ــۆز نهپـ ئـ
  . ) ئايهت -9سۈرە ھهشىر  ( » ئېرىشكۈچىلهردۇر

ــۇر،     ــان چوڭقـ ــدا قىلغـ ــىۋىتى پهيـ ــدە مۇناسـ ــسىزكى ئهقىـ شۈبهىـ
ــكهن   ــسىگه يهتــ ــشىش دەرىجىــ ــتهھكهم، بىرگهۋدىلىــ سۈزۈك،مۇســ

چــۈنكى، . مۇنــداق مۇھــاببهتنى باشــقا مۇناســىۋەتلهر پهيــدا قىاللمايــدۇ
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ــا    ــۆز ئهتراپىغـ ــادەملهر ئـ ــاھىلىيهتتىكى ئـ ــىۋىتى جـ ــدە مۇناسـ ئهقىـ
  .لىسىگه ئۇچرىمايدۇلىك تېمىنىڭ دەخ»مهن«سۇقۇۋالغان ساختا 

ئىــسالمىي قېرىنداشــلىق ســىنىپى قېرىنداشــلىق ئهمهس،مىللــى، يــاكى 
ــلىقمۇ ئهمهس ــدىن، . ئىرقىــــي قېرىنداشــ بهلكــــى دۆلهت تهۋەلىكىــ

ئېـــرىقتىن، تىلـــدىن، ئىجتىمـــائىي ئۇرۇنـــدىن ھالقىغـــان ئىـــسالمىي 
ــلىقتۇر ــدۇ  . قېرىنداش ــداق دەي ــدە مۇن ــلىق ھهققى ــۇ قېرىنداش ــالالھ   ب : ئ

ــۇئمىنال« ــۆزمـ ــتۇر -ر ئـ ــارا قېرىنداشـ ــۇرات   ( »  ئـ ــۈرە ھۇجـ -10سـ
ــايهت  ــر   ) .  ئ ــارقىلىقال بى ــان ئ ــبلهر پهقهت ئىم ــلىقتا قهل ــۇ قېرىنداش  ب

  .بىرىگه باغلىنىدۇ
ــلهن ئازادگهردىــسى   ــزە بى ــسى ھهم ــبهر ئهلهيهىســساالم تاغى پهيغهم
ــى    ــارىجهنى، ئىبن ــوغلى خ ــدنىڭ ئ ــلهن زەيى ــۇبهكرى بى ــدنى، ئهب زەيى

ــئهمي ــاھنى   رەۋاھهتهل خهس ــى رەب ــالل ئىبن ــلهن بى ــۆز...  بى ــارا -ئ  ئ
ئىرقىــي، مىللــى پهرقــلهر ئهقىــدە بوتىــسىدا . قېرىنــداش قىلىــپ قويــدى

ــارىس   ــى پ ــۇق ســۇھهيب، مىللىت ــالل، رۇمل ــستانلىق بى ئېرىــپ، ھهبهشى
ــاھابىلهر    ــقا س ــمان ۋە باش ــۆمهر، ئوس ــۇبهكرى، ئ ــهلمان ئهب ــالالھ   (س ئ

ھهتتـا پهيغهمـبهر    . كهتتـى بىـلهن بىرلىـشىپ     !) ئۇالردىن رازى بولـسۇن   
ئـۆمهر  . دېـدى » سـهلمان ئائىلىمىزنىـڭ بىـر ئهزاسـى       «: ئهلهيهىسساالم

ــسۇن  ( ــدىن رازى بول ــالالھ   ئۇنىڭ ــالل  !) ئ ــۇبهكرى ۋە بى ــالالھ   (ئهب ئ
ــسۇن ــدە مۇنــداق دېــدى!) ئــۇالردىن رازى بول ــۇ بهكــرى « : ھهققى ئهب

ــدى    ــازات قىل ــى ئ ــۇجىمىز بىاللن ــۇ خ ــوجىمىز، ئ ــڭ خ ــاك( »  بىزنى ىم ھ
  ) . مۇستهدرەكتىن رىۋايهت قىلغان 

ــسىنىڭ   ــۇ ياراتقۇچى ــا ب ــۈن  «: مان ــى ئۈچ ــسانالرنىڭ مهنپهئهت ئىن
ــدۇڭالر   ــۈممهت بول ــشى ئ ــان ئهڭ ياخ ــا چىقىرىلغ ــگهن » .ئوتتۇرىغ دې

  .باھاسىغا ئېرىشكهن ئۈممهتتۇر
مانــا بــۇ تــارىختىكى ھېچقانــداق بىــر ئۇيۇشۇشــتا ئىــشقا ئاشــمىغان   

  .تۇرھهقىقى مهنىدىكى ئۈممهت
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ــۇرۇپ چىقىــدىغان ھهقىقــى   ــۇ ئــۈممهتنى ھهقىقــى رەۋىــشته ق مانــا ب
  .مۇناسىۋەتكه ئىگه ئهقىدە ئۈممىتىدۇر

ــۈممهتنى   ــرى ئـ ــائىي پهنلىـ ــڭ ئىجتىمـ ــى(جاھىلىيهتنىـ ): مىللهتنـ
ــر   « ــگه بى ــپهئهتكه ئى ــاق مهن ــا، ئورت ــاق زېمىنغ ــا ، ئورت ــاق تىلغ ئورت

ــوپى  ــشىلهر تـ ــى كىـ ــتۇرىدۇ» ئىرقتىكـ ــدى . دەپ تونۇشـ ــۇ خىلـ كى بـ
ــگه ئهمهس    ــنلىكىگه ئى ــالالش ئهركى ــسان ت ــىۋەتلهردە ئىن ــۇ . مۇناس ب

ــهكىللهندۈرىدۇ     ــوپ شـ ــايۋان تـ ــلهن پهقهت ھـ ــىۋەتلهر بىـ ! مۇناسـ
ــالالش     ــنى ت ــدا تۇغۇلۇش ــر زېمىن ــۇئهييهن بى ــڭ م ــداق ئادەمنى ھېچقان

ــاراپ  . ئهركىنلىكــى بولمايــدۇ ــرىگه ق شــۇڭا، ئــادەملهرنى تۇغۇلغــان يې
مــاقهتلىكتۇر، شــۇنىڭدەك، بىــر   بىرىــدىن ئــارتۇق كــۆرۈش ھا  -بىــر

ــلىق      ــى قولالنماسـ ــدىكى تىلنـ ــان جايـ ــۆزى توغۇلغـ ــڭ ئـ ئادەمنىـ
بىرىـدىن  -شـۇڭا تىـل پهرقىمـۇ ئـادەملهرنى بىـر         . ئهركىنلىكىمۇ بولمايدۇ 

ــدۇ  ــاس بواللماي ــكه ئاس ــارتۇق كۆرۈش ــر  . ئ ــۇئهييهن بى ــتىنال م تۇغۇلۇش
. ئىرققـــا تهۋە بۇلـــۇش ئوخـــشاشال كىـــشىنىڭ ئىختىيـــارى ئهمهس    

بىرىـدىن ئـارتۇق كـۆرۈش      -هنكى، ئىرققـا قـاراپ ئـادەملهرنى بىـر        ۋەھال
ھامــاقهتلىكى تــارىختىكى ھهرقانــداق بىــر جــاھىلىيهت دەۋرىــدە،      
ــدە ئىزچىـــل داۋام قىلىـــپ   ــان جاھىلىيتىـ ــازىرقى زامـ ــدىن ھـ جۈملىـ

ــدى ــپهئهت«. كهلـ ــاق مهنـ ــسهك؛ پهقهت » ئورتـ ــسىگه كهلـ مهسىلىـ
ـ         -ھايۋاناتال ئـوت   پهئهتلهر ئاساسـىدا   چـۆپ، سـۇ قاتـارلىق ئورتـاق مهن

ــشىپ،  ــشىپ، توپلى ــپهئهت «بىرلى ــاق مهن ــان  »ئورت ــرىس قىلغ كه خى
شۇڭالشـقا يـۇقىرىقى مۇناسـىۋەتلهر      ! باشقا تـوپالر بىـلهن دۈشمهنلىـشىدۇ      

ئــادەملهر پهقهت  . شــهكىللهنمهيدۇ» ئــۈممهت«ئاساســىدا ھهقىقــى  
ئــۆزلىرى قۇبــۇل قىلغــان قىمــمهت قاراشــالر ئاساســىدىال بىلىــك ھاســىل  

ــ ــر. دۇقىالالي ــتا بى ــدۇ-مۇشــۇ ئاساس ــارتۇق بوالالي ــمهك .  بىرىــدىن ئ دې
ال ئــۈممهتنى شــهكىللهندۈرەلهيدىغان بىردىنبىــر   »قىمــمهت قــاراش «

چــۈنكى، قىمــمهت قــاراش ئاساســىدا دۆلهتتىن،تىلــدىن، . مۇناســىۋەتتۇر
ئىــرىقتىن، ئورتــاق بولغــان، ئورتــاق بولمىغــان مهنــپهئهتلهردىن      
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شـــۇڭا ئىنـــسانىي . غىلـــى بولىـــدۇھالقىغـــان ھايـــاتلىقنى بهرپـــا قىل
ــسابالنغان    ــسى ھېـ ــۇقىرى چوققىـ ــىۋىتىنىڭ ئهڭ يـ ــاتلىق مۇناسـ ھايـ

ــۈممهت   ــى ئــ ــدە ھهقىقــ ــۈممهت ... ئهقىــ ــشى ئــ ــى ... ياخــ نــ
ــىۋەتتۇر   ــر مۇناسـ ــهكىللهندۈرەلهيدىغان بىردىنبىـ ــك . شـ جۇغراپىيىلىـ

ــۇرۇق    ــىۋىتى، ئـ ــرق مۇناسـ ــىۋىتى، ئىـ ــل مۇناسـ ــىۋەت، تىـ  -مۇناسـ
شــۇمچه مۇناســىۋەت بۇالاليــدۇكى، ھهرگىزمــۇ تۇغقــانلىق مۇناســىۋىتى قۇ

ــۈممهت     ــسىمۇ ئـ ــسى توپالشـ ــدا ھهممىـ ــان ئهھۋالـ ــدە بولمىغـ ئهقىـ
ــهكىللهندۈرەلمهيدۇ ــرى   . شـ ــىۋەتلهرنىڭ بىـ ــۇ مۇناسـ ــالهنكى بـ ۋەھـ

ــدە ــدىردىمۇ، ئهقى ــر-بولمىغــان تهق ــارقىلىقال بى - ئىمــان مۇناســىۋىتى ئ
ــا ئوخــشايدىغان؛  ــتهھكهم بىناغ ــدىغان مۇس ــۆلهپ تۇرى ــى ي ــر بىرىن  بى

ئهزا ئاغرىــسا باشــقا ئهزالىرىمــۇ بىئـــارام بولىــدىغان بىــر تهنـــگه      
-4ئــالالھ   ســۈرە ســهپنىڭ . ئوخــشايدىغان ئــۈممهت شــهكىللىنهلهيدۇ

ــدۇ  ــداق دەي ــدە مۇن ــدا  «: ئايىتى ــڭ يولى ــالالھ   ئۆزىنى ــسىزكى، ئ شۈبهى
مۇســـتهھكهم بىنـــادەك ســـهپ بۇلـــۇپ جىهـــاد قىلغـــانالرنى دوســـت 

مـۇئمىنالر ئـۆز    «: هىسـساالم مۇنـداق دەيـدۇ     پهيغهمـبهر ئهلهي  » .تۇتىدۇ
 شـهپقهت قىلىـشتا، ئـۆز ئـارا كۆيۈنۈشـته           -ئارا ياخشى كۆرۈشته، مېهـرى    

بىر تهنگه ئوخـشايدۇ، بىـرەر ئهزا ئاغرىـسا، بهدەننىـڭ باشـقا جـايلىرى               
ــدۇ  ــارام بولىـ ــاي بىئـ ــپ، ئۇخلىيالمـ ــلىم  ( » قىزىـ ــارى ۋە مۇسـ بۇخـ

  ) . رىۋايىتى 
ــا   ــۆپلىگهن ئــ ــم كــ ــان كهرىــ ــۇنداق قۇرئــ يهتلهردە ئهنه شــ

ــىۋەتلهرنى     ــقا مۇناسـ ــدىغان، باشـ ــاس بوالاليـ ــىۋەتنىڭ ئاسـ مۇناسـ
پاچاقلىيااليـــدىغان، ئـــۆزى پاچاقالنمايـــدىغان بىردىنبىـــر مـــۆتىبهر  

  .مۇناسىۋەت ئىكهنلىكىگه ئاگاھالندۇرغان
ــدۇ    ــداق دېيىلى ــدە مۇن ــساالمنىڭ ۋەقهلىكى ــوھ ئهلهيهىس ــۇھ « : ن ن

ئوغلــۇم مېنىــڭ  ! هرۋەردىگــارىمپ« :پهرۋەردىگارىغــا دۇئــا قىلىــپ  
ــدى ــشىنى  (ئائىلهمــدىكىلهردىن ئى ســهن ماڭــا ئۇالرنىــڭ نىجــات تېپى

،ســـېنىڭ ۋەدەڭ ئهلـــۋەتته ھهقتۇر،ســـهن   )ۋەدە قىلغـــان ئىـــدىڭ 
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ــسهن    ــۈم قىلغۇچىـ ــوغرا ھۆكـ ــقهتهن ئهڭ تـ ــدى» ھهقىـ ــالالھ   .دېـ ئـ
مهن نىجــــات تېپىــــشىنى ۋەدە  (ئــــۇ!ئــــى نــــۇھ « :ئېيتتــــى
ــان ــدىكىلهردىن ئ)قىلغـــ ــي  ئائىلهڭـــ ــڭ ئهمهلىـــ همهس،ئۇنىـــ

ياماندۇر،ســـــهن ئېنىـــــق بىلمىـــــگهن نهرســـــهڭنى مهنـــــدىن 
ــىههت   ــلىقىڭنى نهسـ ــاھىلالردىن بولماسـ ــېنىڭ جـ ــورىمىغىن،مهن سـ سـ

ــمهن  ــى.»قىلى ــۇھ ئېيتت ــارىم« :ن ــىنى !پهرۋەردىگ ــگهن نهرس مهن بىلمى
سوراشــتىن ســېنىڭ پاناھىڭغــا ســېغىنىمهن،ئهگهر ماڭــا مهغپىــرەت      

ــساڭ   ــم قىلمى ــساڭ ۋە رەھى ــولىمهن  , قىلمى ــارتقۇچىالردىن ب ــان ت  » زىي
  ) . ئايهتلهر -47~45سۈرە ھۇد ( 

ــۇش   ــسىدىكىلهردىن ھــاالك بۇل ــۇرۇن ئائىلى ــوھ ئهلهيهىســساالمغا ب ن
ــۇزۇش ۋەدە   ــانالردىن باشــقىالرنى تۇپــان باالســىدىن قۇتق ھۆكــۈم قىلىنغ

ــۇيرىقىمىز يېتىــپ )توپــان باالســى توغرىــسىدىكى(«: قىلىنغــان ئىــدى ب
ــگهن ۋە يهر  ــدا  كهل ــان چاغ ــپ چىقق ــۇ ئېتىلى ــدىن س ــېمىگه « :يۈزى ك

ــاتالردىن ــۇپ(ھايۋانـــ ــشى بولـــ ــۈپتىن )ئهركهك چىـــ ــر جـــ بىـــ
ــۈم    ــى ھۆكــ ــاالك بولۇشــ ــلهن ھــ ــدىكىلهر بىــ ئېلىۋالغىن،ئائىلهڭــ

ــانالر ــلهن     (قىلىنغ ــله بى ــالى ۋائى ــساالمنىڭ ئاي ــۇھ ئهلهيهىس ــى ن يهن
بۇنىــڭ ســىرتىدا  ۋە ئىمــان ئېيتقــانالر بىــلهن كــېمىگه  )ئــوغلى كهنئــان

ــن چ ــان    » ىققى ــشىلهر ئىم ــا كى ــلهن پهقهت  ئازغىن ــدۇق،ئۇنىڭ بى دې
   ) . ئايهت -40سۈرە ھۇد (  » ئېيتتى

ــاتلىق      ــوغلىنى نىج ــان ئ ــاراپ تۇرغ ــته ق ــساالم چهت ــوھ ئهلهيهىس ن
ــىغا    ــان باالس ــاي تۇپ ــوغلى ئۇنىم ــان، ئ ــشقا چاقىرغ ــسىگه چىقىۋېلى كېمى

ــان ــۇنالر ئى   «: غهرق بولغ ــدەك دولق ــپ تاغ ــۇالرنى ئېلى ــېمه ئ ــدە ك چى
ئۈزۈپ بـاراتتى،نۇھ كـېمه مېڭىـشتىن بـۇرۇن ئۆزىـدىن يىراقتـا تۇرغـان               

ــوغلىنى ــاپىرالر   « :ئ ــن، ك ــېمىگه چىققى ــله ك ــلهن بىل ــۇم،بىز بى ــى ئوغل ئ
مېنــى ســۇدا غهرق « :ئــۇ.﴾42دەپ توۋلىــدى﴿» بىــلهن بىلــله بــولمىغىن 

ــۋالىمهن     ــتىگه چىقى ــڭ ئۈس ــر تاغنى ــدىغان بى ــاقالپ قالى ــتىن س » بولۇش
ۈگــۈن ئــالالھ   رەھىــم قىلغــان ئادەمــدىن باشــقا ھــېچ ب« :نــۇھ.دېــدى
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ئۇالرنىــڭ .دېــدى» ئــادەم ئۇنىــڭ جازالىــشىدىن قۇتۇلــۇپ قااللمايــدۇ 
ســۈرە  ( » ئارىــسىنى دولقــۇن ئــايرىۋەتتى  دە،ئــۇ غهرق بولــۇپ كهتتــى

  ) . ئايهتلهر -43~42
ــات      ــپ، نىج ــا چىقى ــېمه قۇرۇقلۇقق ــشىپ ك ــى ئاخىرلى ــان باالس تۇپ

ــپ، ھـــ   ــانالر تېپىـ ــوھ    تاپقـ ــدا، نـ ــاالك بولغانـ ــانالر ھـ االك بولغـ
ــالالھ       ــپ ئ ــا ئېچىنى ــان ئوغلىغ ــاالك بولغ ــڭ ھ ــساالم ئۆزىنى ئهلهيهىس

بالىۋاقـــامنى قۇتقۇزۇشـــنى ۋەدە قىلغـــان تۇرۇقلـــۇق نېمىـــشقا : دىـــن 
ــسىز ھهق     ــسى شهكـ ــڭ ۋەدىـ ــدىال؟ ئۆزلىرىنىـ ــۇمنى غهرق قىلىـ ئوغلـ

ــدىغۇ ــورىدى! ئى ــى  . دەپ س ــلىق مۇناس ــاال قانداش ــالالھ  تائ ۋىتىنىڭ ئ
ھهقىقــى مۇناســىۋەت ئهمهس ، بهلكــى ئهقىــدە مۇناســىۋىتىنىڭ ھهقىقــى 

ــدۇرۇپ   ــگه ئاگاھالنـ ــىۋەت ئىكهنلىكىـ ــوھ « : مۇناسـ ــى نـ ــۇ ! ئـ ئـ
ــدۇر   ــى يامان ــڭ ئهمىل ــدىكىلهردىن ئهمهس ، ئۇنى ــدى، » .ئائىلهڭ دې

ــدى   ــىۋىتى ئۈزۈل ــدە مۇناس ــدا ئهقى ــشقا ئۇنىمىغان ــان ئېيتى ــۇل ئىم . ئوغ
ــداق م   ــلهن ھهرقانـ ــۇنىڭ بىـ ــدى شـ ــىۋەت ئۈزۈلـ ــوھ -ۇناسـ دە، نـ

  .ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوغلى ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن بۇاللمىدى
« : ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ۋەقهلىكىــدە مۇنــداق دېيىلىــدۇ    

ــان   ــله بولغ ــڭ بىل ــراھىم ۋە ئۇنى ــۆمىنلهر(ئىب ــقهتهن ) م ــىلهرگه ھهقى س
ــگه  ــۇالر قهۋمى ــدا ئ ــۆز ۋاقتى ــدۇر، ئ ــدان نهمۇنى ــقهتهن «: ئوب ــز ھهقى بى

ســـىلهردىن ۋە ســـىلهر ئـــالالھ  نـــى قويـــۇپ ئىبـــادەت قىلىۋاتقـــان  
ــادا ــۇتلىرىڭالردىن ئ ــاداۋەت ۋە  -ب ــارىمىزدىكى ئ ــڭ ئ ــۇدامىز، بىزنى ج

ئۆچمهنلىك تـاكى سـىلهر يـالغۇز بىـر ئـالالھ  غـا ئىمـان ئېيتقىنىڭالرغـا                  
ــدۇ  ــاقلىنىپ قالى ــي س ــدى قهدەر ئهبهدى ــۇمتهھىنه   ( »  دې ــۈرە م -4س

  ) . ئايهت 
ئهگهر ئــاتىلىرىڭالر، قېرىندىــشىڭالر ئىمانــدىن   !مىنلهرئــى مــۆ « 

ــارتۇق كۆرســه ،ئــۇالرنى دوســت )كۇفرىــدا مهھــكهم تۇرســا(كــۇفرىنى ئ
ــاڭالر ــدىكهن،ئۇالر  .تۇتم ــت تۇتى ــۇالرنى دوس ــن كىملهركى،ئ ئىچىڭالردى

ــالردۇر ــرىكتۇر،چۈنكى   (زالىمــ ــشاش مۇشــ ــا ئوخــ ــى ئۇالرغــ يهنــ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
90

ــس    ــرىك ھېـ ــادەممۇ مۇشـ ــان ئـ ــرىكلىككه رازى بولغـ ). ابلىنىدۇمۇشـ
ــى، ــۇللىرىڭالر،  « ئېيتقىنكـــ ــاڭالر، ئوغـــ ــىلهرنىڭ ئاتـــ ئهگهر ســـ

ھهمــــدە ( تۇغقــــانلىرىڭالر-قېرىندىــــشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر،ئــــۇرۇق
ــقىالر  ــۇالردىن باش ــۇل )ئ ــان پ ــشىدىن  -،تاپق ــاي قېلى ماللىرىڭالر،ئاقم

قورققــان تىجارىتىڭالر،ياخــشى كۆرىــدىغان ئــۆيلىرىڭالر ســىلهر ئۈچــۈن 
الھ   نىــڭ پهيغهمبىرىــدىن ۋە ئــالالھ   نىــڭ يولىــدا ئــالالھ   دىن،ئــال

ــسا    ــۆيۈملۈك بول ــشتىنمۇ س ــاد قىلى ــۇپ    (جىه ــلهن بول ــۇالر بى ــى ش يهن
،ئــۇ ھالــدا )كېتىپ،ئــالالھ   نىــڭ پهيغهمبىــرىگه يــاردەم بهرمىــسهڭالر

ــرى  ــڭ ئهم ــالالھ   نى ــاكى ئ ــىلهر ت ــش  (س ــه قىلى ــى پهتى ــى مهككىن يهن
ــى ــىق   )ئىزن ــالالھ   پاس ــۈچه كۈتۈڭالر،ئ ــىكهلگ ــالالھ    (قهۋمن ــى ئ يهن

 چېگرىــــــــسىدىن چىقىــــــــپ -نىــــــــڭ دىنىنىــــــــڭ چهك
-24-23ســــۈرە تهۋبه  ( »ھىــــدايهت قىلمايــــدۇ )كهتكــــۈچىلهرنى

  )  .ئايهتلهر 
ــگه      ــر پهللى ــسى بى ــىۋىتىنىڭ ھهممى ــلىق مۇناس ــايهت قانداش ــۇ ئ ب

ــان ــامىللىرى   . قۇيۇلغ ــتۇرغۇچى ئ ــارلىق ئۇيۇش ــڭ ب ــى جاھىلىيهتنى بهلك
ــالالھ   ۋە ــدە، ئ ــر پهللى ــالالھ    بى  ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنىــڭ مــۇھهببىتى، ئ

ــدە قۇيۇلغــان   ــر پهللى ــاد قىلىــش يهنه بى ــدا جىه ــله . يولى كېيىنكــى پهل
بــۇ ئىالھــى ئــۆلچهمنى بۇزغــانالر . ئالــدىنقى پهللىنــى بېــسىپ كهتــكهن

  .دەرتلىك ئازابالر بىلهن ئاگاھالندۇرۇلغان
ــىيىتى  ــسانپهرۋەرلىك خۇسۇسـ ــانلىق ۋە ئىنـ ــى مېهرىبـ ــسالم دىنـ  ئىـ

ــا ــلهن  ئات ــا -بى ــسىمۇ( ئانىغ ــسىز بول ــشتا ) گهرچه دىن ــشىلىق قىلى ياخ
ــدۇ  ــڭ تۇرى ــڭ   . چى ــقا گهپ ، ئۈممهتنى ــش باش ــشىلىق قىلى ــراق ياخ بى

شهكىللىنىـــشىگه ئاســـاس بولىـــدىغان ياخـــشى كـــۆرۈش يهنه باشـــقا 
ــلهت   . گهپ ــسىدا مىل ــدىنىڭ سايى ــدە ئهقى ــسى ئۈزۈلگهن ــدە رىشتى ئهقى

ــانلىق ئېلېمى  ــنىڭ ج ــسى   شهكىللهندۈرۈش ــتلۇق رىشتى ــان دوس ــى بولغ نت
ئهقىدىــدىن باشــقا مۇناســىۋەتلهر ئهقىــدە . تامــامهن ئۈزۈلــۈپ كېتىــدۇ

ئــالالھ  «. بىــر بۇلــۇش شــهرتى بىــلهن قۇشــۇمچه مۇناســىۋەت بوالاليــدۇ 
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ــۇرۇق  ــدە ئ ــڭ ھۆكمى ــر-نى ــانالر بى ــقا -تۇغق ــېقىن بولۇش ــرىگه ئهڭ ي  بى
ــۇر ــال  ( »ھهقلىقت ــۈرە ئهنف ــايهت -75س ــڭ ) ئ ــالالھ  نى ــسانالر « ئ ئىن

ــۈممهت     ــشى ئ ــان ئهڭ ياخ ــا چىقىرىلغ ــۈن ئوتتۇرىغ ــى ئۈچ مهنپهئهت
ــدۇڭالر ــران   ( »بول ــال ئىم ــۈرە ئ ــايهت -110س ــىغا ) ئ ــگهن باھاس  دې

ئېرىــشكهن، تارىختــا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن ئــۈممهت ئهقىــدە ئاساســىدا 
  .ۋۇجۇدقا كهلگهن

تــوغرا، بۇرۇنمــۇ ئهقىــدە مۇناســىۋىتى ئاساســىدا نۇرغــۇن ئــۈممهتلهر  
ــان   ۋۇ ــۈممهتلهر بولغ ــشى ئ ــپ، ياخ ــا كېلى ــى  . جۇدق ــېكىن ئىلگىرىك ل

ــبهر قىلىنىـــــپ   ــرىگىال پهيغهمـــ ــۆز قهۋملىـــ ــبهرلهر ئـــ پهيغهمـــ
ــۇ     ــۇ، رۇلىم ــڭ ھهجمىم ــۇ ئۈممهتلهرنى ــهۋەبلىك، ئ ــى س ئهۋەتىلگهنلىك

ــان  ــك بولغـ ــۈن   . چهكلىـ ــساالم پۈتـ ــۇھهممهد ئهلهيهىسـ ــا مـ ئهممـ
ــۈممىتى    ــڭ ئ ــا ، ئۇنى ــبهر قىلىنغاچق ــۈممهتلهرگه پهيغهم ــاراتقۇچى ئ  ي

ــارىختىكى ئهڭ ياخــشى ئــۈممهت بۇلــۇپ   ــلهن ت زاتنىــڭ گــۇۋاھلىقى بى
كىمــدە كىــم بــۇ ھهقىقهتــتىن شهكلهنــسه، شــۇ ئــۈممهت بىــلهن . قالغــان

ــالرنى     ــوڭ ئۇيۇشۇش ــان چ ــهقاپهت ھالقىغ ــل، س ــرق، تى ــارىختىكى ئى ت
قهدىمكــى رىــم دۆلىتــى، بېرىتــانىيه    . سېلىــشتۇرۇپ باقــسا بولىــدۇ  

ــا  ــى، ئامېرىك ــاقى   كوممۇناس ــوۋىت ئىتتىپ ــابىق س ــتاتلىرى، س ــما ش قوش
قاتـــارلىقالر شـــۇنداق ئۇيۇشۇشـــالرنىڭ ئهڭ ئالـــدىنقى قاتاردىكىـــسى 

ــسابلىنىدۇ ــدا   . ھې ــى رۇم ــانكى، قهدىمك ــگه ئاي ــا دۆلهت«ھهممى » ئان
تولــۇق خۇجىلىــق ئورنىــدا، باشــقا مىللهتــلهر تولــۇق بېقىنــدىلىق       

اۋەرلىـك ئاساسـىدا    بـۇ دۆلهتـته مىللهتلهرنـى تهڭ بار       . ئورۇندا تـۇراتتى  
ــدىغان  ــرلىككه كهلتۈرىـ ــلىق«بىـ ــدى» قېرىنداشـ ــوق ئىـ ــا . يـ ھهتتـ

ــالدى   ــپ، مىـ ــا كىرىـ ــستىئان دىنىغـ ــستانتىن خرىـ ــى -325كونـ يىلـ
ــدىمۇ      ــتكهن چاغ ــپ بېكى ــى قىلى ــرىيه دىن ــى ئىمپې ــستىئان دىنىن خرى
ــۇش    ــسىنىڭ تۇرمـــ ــلىقى رۇم ئىمپېرىيىـــ ــستىئان قېرىنداشـــ خرىـــ

ــشالمىدى  ــلىرىدە ئومۇملى ــك   مۇن .كۆرنۈش ــان بۇرادەرلى ــىۋەتلهر ھام اس
ئانــا «ئىمپېــرىيه ھاياتىــدا . ۋە بــاراۋەرلىكتىن تامــامهن يىــراق ئىــدى
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ــانالر » دۆلهت ــان مهركهز، قالغـ ــساد ۋە  «ھامـ ــى ئىقتىـ ــا دۆلهتنـ ئانـ
ــۈچى ــادەم ك ــدى ...  ئ ــۇمچىالر ئى ــدىغان قوش ــلهن تهمىنلهي ــا «.  بى ئان

پلىرى بېيىغـــان، ئۇنىـــڭ ھۆكۈمـــدارلىرى ۋە ئاكـــابىر ئهشـــرە» دۆلهت
بېقىنــدى مىللهتــلهر مــۇقهددەس . پــاراغهتكه چــۆككهن ئىــدى-راھهت 

ــۇرۇش    ــپ ئ ــان تىكى ــدا ج ــلىرى يولى ــارزۇلىرى، ھهۋەس ــڭ ئ ئىمپېرىيىنى
ئانــا دۆلهتــكه تهۋە بۇلــۇش شــهرىپى «يــۇ، ئهممــا ئۇالرنىــڭ -قىالتتــى

ــشالشتىن  » گه بهدەل تــۆلهش ئۈچــۈن بېقىنــدى بۇلــۇش ۋە ئــۆزىنى بېغى
ــداق ھوقــ   ــقا ھېچقان ــدى باش ــوق ئى ــسىغا  . ۇقى ي ــانىيه كوممۇنى بېرىت

برىتــانىيه «كهلـسهك، بـۇ كوممۇنــا باشـقىالرنى بىخۇدالشــتۇرۇش ئۈچـۈن     
ئانــا «دەپ نــام قۇيۇلغــان بولــسىمۇ، ئهمهلىيهتــته » خهلــق ئىتتىپــاقى

ــلهن » دۆلهت ــتهملىكىلهر«بىـ ــىۋەت  » مۇسـ ــسىدىكى مۇناسـ ئوتتۇرىـ
ىـــر ۋەقهنـــى بىـــز تۆۋەنـــدىكى ب. باراۋەرلىـــك مۇناســـىۋىتى ئهمهس 

ــته كــۆپ سۆزلهشــنىڭ ئــورنى قالمايــدۇ  ــۇ . ســۆزلهپ باقــساقال بــۇ ھهق ب
ــۈز بهرگهن ۋەقه  ــىدا ي ــا ئۇرۇش ــى دۇني ــهھرايى  . ئىككىنچ ــدا س ــۇ چاغ ئ

ــايالر  ــدىكى جـ ــرى«كهبىرنىـــڭ ئهتراپىـ نىـــڭ » ئوقبېـــشى دۆلهتلىـ
ــا قهدەر   ــۇپ بولغانغ ــل مهغل ــدانى رۇمى ــالر« قومان ــلهن » ئىتتىپاقداش بى

. ئوتتۇرىــسىدا قولــدىن قولغــا ئۆتــۈپ تــۇراتتى » هرئوقبېــشى دۆلهتــل« 
ــۆپ      ــسىدا ئهڭ ك ــۈچ ئوتتۇرى ــل ك ــى خى ــۇ ئىكك ــهھىرى ش ــۇبرۇق ش ت

ــدى  ــهھهر ئى ــان ش ــاالش بولغ ــرى  . خامت ــانىيه دائىرىلى ــتىم گېرم ــر قې بى
ــدى   ــهھهردىن چېكىن ــۇ ش ــلهن ب ــسىمى بى ــڭ بې ــانىيه دائىرىلىرىنى . برىت

ــان    ــمهننى ئىمك ــان دۆلهت دۈش ــپ چىقق ــادەتته چېكىنى ــۆپ ئ قهدەر ك
. زىيانغا ئۇچرىتىش ئۈچـۈن چېكىنىـشتىن بـۇرۇن مىنـا كۆمـۈپ قۇيـاتتى             

ــازايتىش ئۈچــۈن    ــاننى ئ ــانقهدەر زىي ــرىلهر ئىمك ــگهن دائى ــيىن كهل كى
ــۆگىلهرنى    ــاراڭ ت ــشهكلهرنى ۋە س ــاش ئې ــا ش ــۈلگهن جايالرغ ــا كۆم مىن

ئهممــا شــۇ قېــتىم ئهنگلىــيه دائىرىلىــرى ئــادىتىنى      . قۇيــۇۋېتهتتى
رنى قۇيىۋېتىـــشنىڭ ئورنىغـــا ھىندىـــستاننىڭ   بـــۇزۇپ، ئېـــشهكله 

ــدا     ــايالردا ئالدىـ ــۈلگهن جـ ــا كۆمـ ــسىنى مىنـ ــۋى ئارمىيىـ گۇرۇپپىـ
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بۇنىـڭ سـهۋەبىنى ھـازىر      . (ماڭغۇزۇپ، كۆمـۈلگهن مىنـاالرنى پـارتالتتى      
ــمهن  ــچه بىلمهي ــالر«) غى ــدى  » ئىتتىپاقداش ــبه قازان ــۈس غهلى . تهلتۆك

ــاتت   ــداق تارق ــى مۇن ــبه خهۋىرىن ــارات غهلى ــى ئاخب ــمهن «: ىھهرب دۈش
كـۆپ زىيـان تارتمىـدۇق،      . دائىرىلىرىنى يېڭىـپ تـۇبرۇقنى ئىگهللىـدۇق      

  »ھىندىستان گۇرۇپپىۋى ئارمىيىسى ئاخىرى يوقالدى
ئامېرىكـــا قوشـــما شـــتاتلىرىغا مهسىلىـــسىگه كهلـــسهك، ئـــۇ      
جـــايالردىكى ئىرقىـــي ئـــايرىمىچىلىق شـــهرمهندىچىلىكلىرى كۇپـــايه 

ــدۇ ــ ...! قىلى ــىتات پۇقرالىرىنى ــما ش ــادىقوش ــستىئان( ڭ ئېتىق ــر، ) خرى بى
ــسكىلىرىغا     ــا ۋىۋى ــخانا، كىنوخان ــسىمۇ، ئاش ــر بول ــى بى ــتالر «دۆلىت ئى

ــدۇ  ــلهن قاراتهنلىكلهرنىــڭ كىرىــشى چهكلىنى ــر . دەپ يېزىلغــان» !بى بى
ــشىۋېلىپ،     ــا ئولى ــڭ ئهتراپىغ ــر قاراتهنلىكنى ــلهر بى ــاق تهنلىك ــوپ ئ ت

ــپ  ــپ، تىپى ــۇنى يهرگه يىقىتى ــد -ئ ــۈرۈپ قۇيى ــسهپ، ئۆلت ــاق . ۇ دەس ئ
نــى تۈگىتىــپ، قېچىــپ » مــۇقهددەس ئــۇرۇش«تهنلىــك ســاقچى ئــۇالر 

» پـاش بولمىغـان   «شـۇنىڭ بىـلهن     . كهتكۈچه كهينىنـى قىلىـپ تۇرىـدۇ      
  .بۇنداق ئىش ئۇدا يۈز بىرىپ تۇرىدۇ. يهنه بىر ئهنزە كۆپىيىدۇ

ئاتــالمىش ئېتىقــادنى ئاســاس قىلغــان ســوۋىت ئىتتىپاقىغــا كهلــسهك 
» ســوۋېتلهر «قالغــان . ت رۇســىيىنىڭ قولىــداھهقىقــى ھوقــۇق ئانــا دۆله

پهقهت ئىــسمى بــار، جىــسمى يــوق بېقىنــدىالر بۇلــۇپ، سىياســى،       
مهمــۇرىي ئىــشالردا مــۇقهددەس ھوقۇقــدار داھىينــى ماختــاش، بــۇيرۇق  

ــشتىن باشــقا ھېچقانــداق ئىــش قىاللمايــدۇ  ــۈپ، . ئىجــرا قىلى داھــى ئۆل
ــا دۆلهت« ــا ئ  » ئان ــقا، ئۇنىڭغ ــسىنى كوالش ــڭ قهبرى ــان ئۇنى هڭ يام

ئاتاقالرنى قۇيۇشـقا بۇيرىـسا، سـوۋېتلهر يېڭـى ھوقۇقـدارنىڭ بـۇيرۇقىنى             
ســتالىنغا : مهســىلهن. ئىجــرا قىلىــش بىــلهن ئالــدىراش بۇلــۇپ كېتىــدۇ 

يېڭـى  «تهڭـسىزلىك شـۇ دەرىجىـگه بېرىـپ يهتتىكـى،           . شۇنداق قىلدى 
نىـــڭ باستۇرۇشــىغا ئۇچراشـــتىن بــۇرۇن سانائهتلهشـــكهن   » ئېتىقــاد 

ھوقـــۇقنى . زاۋۇتلىـــرى روســـىيىگه يـــۆتكهپ كېلىنـــدىســـوۋىتلهرنىڭ 
ئهممــا . قولىــدا تۇتقــان روســىيه تېخىمــۇ كۈچهيــدى، تېخىمــۇ چۇڭايــدى
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ــسالمىي      ــتا ئىـ ــان ئۇيۇشۇشـ ــاس قىلغـ ــسىنى ئاسـ ــسالم ئهقىدىـ ئىـ
ــىۋەت بولىـــدۇ  ــلىق، ئهڭ كۈچلـــۈك مۇناسـ . قېرىنداشـــلىق ئهڭ ئاساسـ

 مهنىـدىكى   مۇشۇنداق قېرىنداشـلىق قانچىلىـك ئىـشقا ئاشـسا، ھهقىقـى          
ــىدۇ   ــشقا ئاش ــۇنچه ئى ــۈممهت ش ــارىخى  . ئ ــادىكى ت ــڭ دۇني ئۈممهتنى

ۋەزنــى ۋە ئــاخىرەتته ئــالالھ  نىــڭ مىزانىــدىكى ۋەزنــى شــۇنچه چــوڭ  
  .بولىدۇ

ــلىقىنى     ــسالم قېرىنداش ــۇلمانالر ئى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــسىزكى، ت شۈبهى
ــۇردى   ــشقا ئاش ــته ئى ــۇقىرى چهك ــڭ   . ئهڭ ي ــالالھ  نى ــۇالر ئ ــۇڭا ئ ش

ــدىمۇ ھ ــدى نهزىرى ــرەك بول ــن ۋەزنلىك ــسى ئهۋالتالردى ــارىخى . هرقاي ت
  .تۆھپىسى ۋە ئورنىمۇ چوڭ بولدى

ــڭ      ــلىقىنى ھاياتلىقنى ــسالم قېرىنداش ــۇلمانالر ئى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت
  .ھهممه ساھهلىرىدە ئىشقا ئاشۇردى

ــسارىالر    ــسىدا، ئهنـ ــاجىرالر ئوتتۇرىـ ــلىقى مۇھـ ــسالم قېرىنداشـ ئىـ
ــاجىر   ــيىن مۇھ ــدىن كې ــسىدا، ئان ــسىدا ئوتتۇرى ــسارىالر ئوتتۇرى ۋە ئهن

ــالالھ   مىنـــنهت بايـــان قىلىـــشقا   تىلـــالردا داســـتان بولغـــۇدەك، ئـ
ئـــالالھ   مۆمىنلهرنىـــڭ «: ئهرزىگـــۈدەك دەرىجىـــدە ئىـــشقا ئاشـــتى

سـهن يهر يۈزىـدىكى پۈتـۈن بـايلىقنى سـهرپ           .دىللىرىنى بىرلهشـتۈردى  
ــالالھ    ــتۈرەلمهيتتىڭ؛لېكىن ئـ ــى بىرلهشـ ــڭ دىللىرىنـ ــۇ ئۇالرنىـ قىلىپمـ

ــلهن  ( ــى بىــ ــۇدرەت كامىلهســ ــڭ قــ ــاق  )ئۆزىنىــ ــۇالرنى ئىنــ ئــ
ــدى ــش   .قىلـ ــلهن ئىـ ــالىبتۇر،ھېكمهت بىـ ــالالھ   غـ ــسىزكى ،ئـ شۈبهىـ

  )  . ئايهت -63سۈرە ئهنفال  ( » قىلغۇچىدۇر
-ئـۆز . ئـارا كېپىـل بولۇشـتا ئىـشقا ئاشـتى         -ئىسالم قېرىنداشلىقى ئـۆز   

 بــۇ .ئــارا كېپىــل بۇلــۇش جانلىنىۋاتقــان ئۈممهتنىــڭ تــۈپ بهلگىــسىدۇر
ــا   ــۇلمانالرنىڭ ئهنـــسارىالر مۇھاجىرالرغـ بهلـــگه تـــۇنجى ئهۋالد مۇسـ
ــا كۆرۈلــۈپ باقمىغــان دەرىجىــدە كېپىــل بولۇشــىدا ئهڭ يــارقىن   تارىخت

ــدى ــان   . ئىپادىلهن ــائىله ق ــۇش ئ ــل بۇل ــل كېپى ــۇ خى ــلىق -ب قېرىنداش
ــدۇ  ــلهن چهكلهنمهي ــسىگه   . بى ــڭ ھهممى ــسالمىي جهمئىيهتنى ــى ئى بهلك
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جهتمهنلهرگه چىقىــم قىلىــپ بېرىــدىغان   بهيتۇلمــال ھــا . كېڭىيىــدۇ
-بهلكــى ئــالالھ   يولىــدىكى ھهمــمه خهيــر. زاكــاتالرغىال چهكلهنمهيــدۇ
ــدۇ ــسانغىچه كېڭىيى ــڭ   . ئېه ــسالمىي جهمئىيهتنى ــك ئى ــل كېپىللى ــۇ خى ب

  .ئىچىدىكى ھاجهتمهنلهرگه ياردەم بېرىشكىال چهكلهنمهيدۇ
ــسهتلهر ۋە      ــقا مهقــ ــدىن باشــ ــسادى ياردەمــ ــى ئىقتىــ بهلكــ

شۈبهىـسىزكى بـۇ كېپىللىـك باينىـڭ،        . ىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ     دائىر
ــانلىرى،   ــڭ، ئاجىزنىــڭ، ھهمــمه ئادەمنىــڭ ق كهمبهغهلنىــڭ، كۈچلۈكنى

ئــى «. مــاللىرى ۋە ئــابرۇيلىرىنى ئوخــشاش ساقالشــقا كېپىللىــك قىلىــدۇ 
قـــانلىرىڭالر، مـــاللىرىڭالر، ئابرۇيلىرىڭالر،مۇشـــۇ ئايـــدا، ! ئىنـــسانالر

ــۇر مۇشــۇ كۈنــدە، مۇ  » شــۇ شــهھهر ھۆرمهتلىــك بولغانــدەك ھۆرمهتلىكت
  ) . ۋىدالىشىش ھهجى خۇتبىسىدىن ( 

ــر  « ــۆۋەن بىـ ــدۇر، ئهڭ تـ ــانلىرى تهڭ دەرىجىدىـ ــۇلماننىڭ قـ مۇسـ
ــدۇ  ــر ئهھدىــسى قوغدىلى ــۇ داۋۇت  ( » مۇســۇلماننىڭمۇ بى ئهھــمهد ، ئهب

  ) . رىۋايىتى 
ــشىلىققا  ــۇش ياخـ ــل بۇلـ ــل كېپىـ ــۇ خىـ ــدىكى ... بـ ــن يۈزىـ زېمىـ

ئــادەملهرنى ئىنــسانغا اليىــق ئورۇنغــا    ... لىقنى تارقىتىــشقاياخــشى
ــدۇ  ــل بولى ــسهلدۈرۈشكه كېپى ــالالر  «  : يۈك ــۆمىن ئاي ــۆمىن ئهرلهر،م م

ياخــشى ئىــشالرنى  )كىــشىلهرنى( بىــرى بىــلهن دوســتتۇر،ئۇالر  -بىــر
ــىدۇ،نامازنى   ــشالردىن توس ــدۇ،يامان ئى ــشقا بۇيرۇي ــۇق(قىلى ــادا )تول ئ

ــدۇ،ئالالھ     ــدۇ،زاكات بېرى ــرىگه    قىلى ــڭ پهيغهمبى ــالالھ   نى ــا ۋە ئ غ
ــدۇ،ئالالھ       ــم قىلىـ ــالالھ   رەھىـ ــۇالرغا ئـ ــدۇ،ئهنه شـ ــائهت قىلىـ ئىتـ

ســـۈرە  ( »ھهقىــقهتهن غــالىبتۇر،ھېكمهت بىــلهن ئىــش قىلغۇچىــدۇر     
  ) . ئايهت -71تهۋبه 

بۇنــداق يــۇقىرى دەرىجىــدىكى كېپىــل بولۇشــقا ئهقىــدە ئۈممىتىــدىن 
چـۈنكى ئهقىـدە ئـۈممىتى كېپىـل        . باشقا ھېچكىشىنىڭ قـۇربى يهتمهيـدۇ     

كېپىـل بۇلـۇش ئهقىـدە ئۈممىتىنىـڭ روھـى          . بۇلۇش ئاساسـىغا قۇرۇلغـان    
تــۇنجى ئهۋالد . ۋە ئهمهلىــي قۇرۇلمىــسىنىڭ بىــر تهر كىــۋى قىــسمى    
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مۇســۇلمانالر بۇنــداق كېپىــل بولۇشــنى ئىنــسان ئىــشقا ئاشــۇرااليدىغان 
ــشقا ئاشــۇردى ــدە ئى ــسادى كېپىــل . ئهڭ يــۇقىرى دەرىجى بولۇشــتا ئىقتى

ــال  ــسارىالر م ــۈپ   -ئهن ــا ئۆتۈن ــى مۇھاجىرالرغ ــڭ يېرىمىن  مۈلۈكلىرىنى
ــسىپالرنى    . بهردى ــالر ۋە پرىن ــمهت قاراش ــگهن قىم ــپ كهل ــسالم ئېلى ئى

ــر  ــۇلمانالر بىـ ــتا، مۇسـ ــل بولۇشـ ــقا كېپىـ ــرىگه -ساقالشـ كېلىـــڭ « بىـ
ــۇزاكىرە   ــشقا ئاشۇرۇشــنى م ــداق ئى ــانى مهنىلهرنــى قان ــۇرادىرىم، ئىم ب

ئـــۇالردا جىنـــايهت ۋە تاجـــاۋۇز ئهڭ ئـــاز . ىـــشتىدېي» !قىلىـــشايلى
. كۆرۈلــــدى، قــــانالر ، مــــالالر ۋە ئــــابرويالر ئهڭ بهك ســــاقالندى

ــدى  ــۆرمهت قىلىن ــسىياتقا ئهڭ بهك ھ ــارا ھېس ــۇرادەرلهر ئ ــته . ب ــۇ ھهق ب
: ئهبــۇزەر بىــر قــارا تهنلىــك كىــشىگه: مۇنــداق ۋەقهلهر بۇلــۇپ ئــۆتتى

پهيغهمـــبهر ئۇنىڭغـــا . ھهي قـــارا خوتۇننىـــڭ ئـــوغلى، دېـــدى   
ئۇنىــڭ ئانىــسىنى چىــشلهپ تــارتتىڭمۇ؟ ســهندە     : ئهلهيهىســساالم 

ــدى   ــكهن، دې ــار ئى ــاھىلىيهت ب ــى ج ــشىنىڭ  . تېخ ــى كى ــۇزەر ھېلىق ئهب
ــۇپ    ــى يهرگه قۇي ــپ، مهڭزىن ــشىغا بېرى ــسىگىن : قې ــزىمگه دەس ! مهڭ

ــدى ــۇل   . دې ــارا ق ــۆمهر ق ــان ئ ــسىدىن بولغ ــۇرەيش قهبىلى ــڭ «ق بىزنى
  .دېدى» خۇجىمىز بىالل
ــۇنداق ــبهر  شـ ــۇلمانالرنىڭ پهيغهمـ  ئىـــكهن، تـــۇنجى ئهۋالد مۇسـ

ــدىكى     ــڭ نهزىرى ــالالھ   نى ــدەك ئ ــق بهرگهن ــساالم گۇۋاھلى ئهلهيهىس
ــش ئهمهس   ــك ئىـ ــى ئهجهبلىنهرلىـ ــشىلهر بۇلۇشـ ــك كىـ . ئهڭ ۋەزنلىـ

ــال    ــهتكهن، ئهڭ ئاكتۇئ ــىر كۆرس ــوڭ تهس ــا ئهڭ چ ــۇنىڭدەك، تارىخق ش
ــك ئهمهس   ــى ئهجهبلىنهرلى ــشىلهر بۇلۇش ــاك . كى ــڭ پ ــۇكى، بۇنى ىتى ش

تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالر دۇنيــا تارىخىــدا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن      
بــۇ كېڭىيىــشنىڭ مهنبىيــى ھهربــى كــۈچ . دەرىجىــدە زېمىنغــا كېڭهيــدى

زورلـۇق كـۈچ بىـلهن كېڭىـيىش دىـن          . (جهھهتتىكى ئۈسـتۈنلۈك ئهمهس   
ــۇ كېڭىيىــشنىڭ مهنبهســى ئىــسالمىي  ) دۈشــمهنلىرىنىڭ ئىــشى بهلكــى ب
ــرلىككه  ــۈممهتنى بى ــۈكى ۋە    ئ ــڭ بۈيۈكل ــوغرا ئېتىقادنى ــۈرگهن ت  كهلت

ئاشــۇ ئىمــانلىق كىــشىلهر . ئۇالرنىــڭ چىقىــش نوختىــسىنىڭ چوڭلىقىــدۇر
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ــر   ــايىتى كهڭ بى ــپ، ناھ ــاھهقچىلىقالرنى تۈگىتى ــهكىلدىكى ن ــل ش ھهرخى
ــهكلىدىكى     ــى شــ ــۈمهت، ھهربــ ــدا دۆلهت، ھۆكــ ــارچه زېمىنــ پــ

ــئهن  ــۈزۈم ۋە ئهنــ ــاھىلىيهتنىال ئهمهس، بهلكــــى ئهقىــــدە، تــ ه جــ
 نىـشانىنى يـوق     -شهكلىدىكى جـاھىلىيهتنىمۇ تهلتۆكـۈس تـازىالپ نـامۇ        

  .قىلدى
ــتۈنلۈكى   ــى جهھهتتىكــى ئۈس ــۇ ھهرب ــسانىي كۈچلهرم ــادەتتىكى ئىن ئ
ــۇپ    ــلهن قوشـ ــرى بىـ ــدە ۋە ئهنئهنىلىـ ــى ئهقىـ ــسىال، دۆلهتلهرنـ بولـ

قاتــارلىقالر بىــر ... نېفــال، چىڭگىزخــان، گىتلېــر: مهســىلهن. يوقىتااليــدۇ
ــۇندا ــل شــ ــدىمهزگىــ ــۇلمانالرنىڭ . ق قىلــ ــۇنجى ئهۋالد مۇســ تــ

ــڭ     ــى ئۇالرنى ــشتا ئهمهس، بهلك ــران قىلى ــداق ۋەي ــسىزلىكى ئۇن مىسلى
مىسلىــسىزلىكى شــۇنچه كهڭ جايالرغــا تــوغرا ئهقىــدىنى ۋە ئهقىــدە      

  !تىلىنى زورلۇق كۈچ ئىشلهتمهستىن تارقاتقانلىقىدا
 ۋەســلى بىــلهن قوشــۇپ -مۇســۇلمانالر پــارىس ئېمپىرىيــسىنى ئهســلى

ــ ــدىيــ ــوڭ دۆلهت . وق قىلــ ــدىكى ئهڭ چــ ــى زامانــ  رۇم -ئهينــ
ــدى  ــى قىلـ ــۆلهكلىرىنى پهتهـ ــۆپلىگهن بـ ــسىنىڭ كـ ــراق . ئېمپىرىيـ بىـ

ــدى    ــشقا زورلىمى ــۇل قىلى ــسىنى قۇب ــسالم ئهقىدى ــى ئى ــۇالر . ھېچكىمن ئ
ــدە    ــىدىغان قائى ــشتىن توس ــۇل قىلى ــدىنى قۇب ــوغرا ئهقى ــشىلهرنى ت  -كى

ــهكىلدىكى زوراۋان    ــى شـ ــۈمهت ۋە ھهربـ ــۈزۈم، ھۆكـ ــۈچلهرنى تـ  كـ
ــلىق      ــدىگه زورلىماس ــوغرا ئهقى ــى ت ــيىن، ھېچكىمن ــدىن كې پاچاقلىغان
: ھهققىــدىكى ئىالھــى ئهمرىنــى ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن شــۇنداق قىلــدى

پىتــنه تــۈگىگهن، دىــن پۈتــۈنلهي ئــالالھ  قــا بولغانغــا قهدەر ئــۇالر  « 
  ) . ئايهتلهر -39سۈرە ئهنفال  ( »!بىلهن ئۇرۇشۇڭالر

زورالش يوقتۇر،ھىـــــدايهت )ىـــــشكهئۇنىڭغـــــا كىر(دىنـــــدا « 
ــاغۇت  ــدى،كىمكى ت ــق ئايرىل ــۇمراھلىقتىن ئېنى ــالالھ   دىــن (گ ــى ئ يهن

ــۇد ــارچه مهبـ ــقا بـ ــان  )باشـ ــا ئىمـ ــالالھ   غـ ــار قىلىپ،ئـ ــى ئىنكـ نـ
ــالالھ      ــدۇ ، ئ ــان بولى ــۇتقىنى تۇتق ــۇنماس،مهھكهم ت ــدىكهن،ئۇ س ئېيتى
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ــۆزلىرىنى( ــدىلىرىنىڭ س ــدۇر،)بهن ــاڭالپ تۇرغۇچى ــشلىرىنى(ئ ــپ)ئى  بىلى
  ) . ئايهت -256سۈرە بهقهرە  ( » تۇرغۇچىدۇر

ــوڭ    ــقان ئهڭ چ ــشقا ئاش ــدا ئى ــۇلمانالرنىڭ قولى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت
مۆجىزە شـۇكى، ئىـسالم ئهقىدىـسىنى قۇبـۇل قىلىـشقا زورالنمىغـانالر ئـۆز               
ــۇلمانالرنىڭ    ــپ، مۇسـ ــا كىرىـ ــسالم دىنىغـ ــلهن ئىـ ــارلىقى بىـ ئىختىيـ

ــۇلمانالر   ــدى، مۇس ــال بول ــدىن خۇش ــۆردى كهلگهنلىكى ــشى ك . نى ياخ
ــر       ــۇننىڭ بى ــسالمىي قوش ــسىغا، ئى ــر پارچى ــڭ بى ــسالمىي ئۈممهتنى ئى

شـۇنىڭدەك ئـۇالر    ... بۆلىكىگه ئايلىنىـپ، ئـۆز رولىنـى جـارى قىلـدۇردى          
ــى       ــۆز تىلىن ــۆپلىرى ئ ــدى، ك ــى قولالن ــدىنىڭ تىلىن ــى ئهقى يهنه يېڭ

پهتهــى قىلىنغــان ئهللهرنىــڭ  خهلقــى كېڭهيمىچىلىــك . ئۇنتــۇپ كهتتــى
ــشغ ــادالهت    ۋە ئى ــارقىتىش، ئ ــۇر ت ــى ن ــۈن ئهمهس، بهلك الىيهت ئۈچ

ــپ،     ــۆزلىرىنى ئېچىـ ــل كـ ــارقىتىش، ئهقىـ ــك تـ ــارقىتىش، ئهمىنلىـ تـ
روھىيهتنــى جانالنــدۇرغۇچى ئــالىي قىمــمهت قاراشــالرنى تــارقىتىش      
ئۈچــۈن شــهھهر پهتهــى قىلىــدىغان ئهقىــدە ئۈممىتىنىــڭ نهمــۇنىلىرىنى  

ــا، پهتهـــى قى  ــۆرگهن بولغاچقـ ــلهن كـ ــۆزى بىـ ــۆز كـ لغۇچىالرنىـــڭ ئـ
ــدى  ــۇل قىل ــسىنى قۇب ــارىختىكى  . ئهقىدى ــۇلمانالر ت ــوقكى، مۇس ــهك ي ش

ــاكى    ــشغالىيهتچى، ي ــى ئى ــشاش ھهرب ــمىلىرىغا ئوخ ــاھىلىيهت ئۇيۇش ج
ــنى    ــدا تۇرۇشـ ــۇقىرى ئورۇنـ ــقىالردىن يـ ــاكى باشـ ــى ۋە يـ كېڭهيمىچـ
ــمىغان    ــگه ئاش ــۇ ئهمهل ــش ھهرگىزم ــۇ ئى ــدى، ب ــسا ئى ــستىگۈچى بول ئى

 .بۇالتتى
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 ھى ئادالهتنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئىال-3
ئــالالھ   ئىــسالمىي ئــۈممهتنى ئىالھــى ئــادالهتنى ئىــشقا ئاشۇرۇشــقا  

 !ئــــــى مـــــــۆمىنلهر    «.  بۇنى ھهقىقى ئىمانغا باغلىدى. بۇيرىدى
 -ئۆزۈڭالرنىـــڭ ۋە ئاتـــا  ، خۇدالىـــق ئۈچـــۈن گۇۋاھلىـــق بېرىـــشته

گۇۋاھلىــــق (ئاناڭالرنىــــڭ يــــاكى تۇغقانلىرىڭالرنىــــڭ زىيىنىغــــا
تـــوغرا كهلـــگهن تهقـــدىردىمۇ،ئادالهتنى بهرپـــا قىلىـــشقا )هبېرىـــشك

ــشىڭالر، ــۈچى (تىرى ــق بېرىلگ ــسا )گۇۋاھلى ــاي بول ــايه  (ب ــا رىئ ئۇنىڭغ
ــسا)قىلماســتىن ــر بول ــاكى پېقى ــچ ئاغرىتماســتىن(،ي ــا ئى ھامــان )ئۇنىڭغ

ــدۇر   ــا يېقىن ــىلهردىن ئۇالرغ ــالالھ   س ــۇۋاھ بولۇڭالر،ئ ــل گ ــى (ئادى يهن
ــدە ب  ــڭ نېمىــ ــڭ مهنپهئىتىنىــ ــدان ئۇالرنىــ ــدىغانلىقىنى ئوبــ ولىــ

بۇرۇلــۇپ )ھهقىقهتــتىن(،نهپــسى خاھىــشىڭالرغا ئهگىــشىپ   )بىلىــدۇ
ــالر ــساڭالر.كهتمهڭـ ــى تولغىـ ــۇۋاھلىقتىكى (ئهگهر تىلىڭالرنـ ــى گـ يهنـ

ــساڭالر ــاكىتنى بۇرمىلىـ ــساڭالر،  )پـ ــاش تارتـ ــۇۋاھلىقتىن بـ ــاكى گـ ،يـ
ــشىڭالردىن خهۋەردار    ــىلهرنىڭ قىلمى ــقهتهن  س ــالالھ   ھهقى ــداقتا ئ مۇن

ــۇ ــدۇر﴿بول ــۆمىنلهر .﴾135پ تۇرغۇچى ــى م ــڭ  !ئ ــالالھ   نى ــالالھ   غا،ئ ئ
ــا     ــان كىتابق ــل قىلغ ــا نازى ــالالھ   ئۇنىڭغ ــرىگه ۋە ئ ــى (پهيغهمبى يهن

يهنــى (ۋە ئىلگىــرى ئــالالھ   نازىــل قىلغــان كىتابالرغــا    ) قۇرئانغــا
ــا    ــاماۋى كىتابالرغ ــان س ــل قىلىنغ ــرى نازى ــدىن ئىلگى ــان ) قۇرئان ئىم

ــۈرۈڭالر ــالالھ .كهلتــــ ــى ئــــ ــڭ  كىمكــــ ــالالھ   نىــــ   نى،ئــــ
پهرىــشتىلىرىنى،كىتابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنــى ۋە ئــاخىرەت كــۈنىنى    

-135سـۈرە نىـسا      ( » ئىنكار قىلىـدىكهن، ئـۇ قـاتتىق ئازغـان بولىـدۇ          
  ) . ئايهت -136
ــۆمىنلهر« ــى مـ ــالالھ   نىـــڭ! ئـ ــى ( ئـ ــشقا )ھهقلىرىنـ ــادا قىلىـ ئـ

ــرەر   ــق بېرىڭالر،بىـ ــلهن گۇۋاھلىـ ــشىڭالر،ئادىللىق بىـ ــگه تىرىـ  قهۋمـ
ــۆچمهنلىكىڭالر  ــان ئ ــا(بولغ ــهۋەب   )ئۇالرغ ــلىقىڭالرغا س ــل بولماس ئادى

ــمىنىڭالرغا(بولمىـــسۇن ،  ــۇ)دۈشـ ــا (ئادىـــل بولۇڭالر،بـ يهنـــى ئۇالرغـ
تهقۋادارلىققــــا ئهڭ )ئــــۆچمهن تــــۇرۇپ ئادىــــل بولۇشــــۇڭالر   
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يېقىنــــــدۇر،ئالالھ   دىــــــن قورقۇڭالر،ئــــــالالھ   ھهقىــــــقهتهن 
  ) . ئايهت -8 سۈرە مائىدە  (» قىلمىشلىرىڭالردىن خهۋەرداردۇر

ــىدۇر  ــا قىلىـــش ئىـــسالمىي ئۈممهتنىـــڭ سىماسـ ــادالهتنى بهرپـ . ئـ
  .ئادالهتنى بهرپا قىلىش ئالالھ   قا ئهقىدە قىلىشقا باغالندى

ــش ۋە      ــك قىلى ــسانىيهتكه رەھبهرلى ــڭ ئىن ــسالمىي ئۈممهتنى ــۇ ئى ب
يېتهكچىلىــــك قىلىــــشتىكى رولىنــــى جــــارى قىلــــدۇرالىغۇدەك     

ــشنىڭ ز ــهرتىدۇرتهربىيىلىنىــ ــق ۋە  . ۆرۈر شــ ــا زوراۋانلىــ ھاياتلىقتــ
ھهۋەســلهر ئۈســتىدىن  -تاجــاۋۇزچىلىق پهيــدا قىلىــدىغان ھــاۋايى    

ــسى   ــش، نهپ ــپ كىلى ــيىلهش ۋە   -غالى ــۇش ، تهربى ــشقا چهك قۇي خاھى
ــدۇ  ــاجلىق بولىـ ــقا ئېهتىيـ ــان ۋە  . چېنىقتۇرۇشـ ــيهت چېنىقتۇرۇلغـ روھىـ

ۇ، تهربىيلهنگهنـــدىال ھهقـــكه بويـــسۇنىدۇ، ھهقـــتىن چهتنىمهيـــد    
ــپ       ــولغا ئېغى ــاكى س ــا ي ــسىلىپ، ئوڭغ ــڭ ئې ــا چى ــادالهت مىزانىغ ئ

  .كهتمهيدۇ
ــتا     ــشقا ئاشۇرۇش ــادالهتنى ئى ــى ئ ــۇلمانالر ئىالھ ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت
يۇقىرى چوققىغا يهتـكهن بۇلـۇپ، جاھـان تارىخىـدا ئۇنـداق ئـادالهت              

ــان ئهمهس ــشىپ باقق ــشقا ئې ــۆزىنى  . ئى ــدىكى ئ ــازىرقى زامان ــا ھ ھهتت
هت چوققىـــسىغا چىققـــۇچى ھېـــساباليدىغان   ئهڭ يـــۇقىرى ئـــادال 

  .دېموكراتىك تۈزۈملهرمۇ ئۇنداق ئادالهتنى ئىشقا ئاشۇرالمىدى
ئـــالالھ   ئىـــسالمىي ئـــۈممهتنى ئىنـــسانىيهتنىڭ دۇنيـــادىكى     

  يېتهكچىسى،
ــبهر    ــكه پهيغهمـ ــپ تهربىيىلهشـ ــسى قىلىـ ــاخىرەتتىكى گۇۋاھچىـ ئـ

ــدى ــئۇل قىل ــشىلهرگ«. ئهلهيهىســساالمنى  مهس ــۇنىڭدەك، كى ــاھىد ش ه ش
بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن ۋە پهيغهمبهرنىــڭ ســىلهرگه شــاھىت بۇلۇشــى      

ــدۇق     ــۈممهت قىل ــشى ئ ــىلهرنى ياخ ــز س ــۈن بى ــۈرە بهقهرە  ( » ئۈچ س
  ) . ئايهت -143

ئــالالھ   ئىــسالمىي ئــۈممهتنى ئۇالرنىــڭ زېمىنــدىكى رولىنــى جــارى  
ــدى   ــپ تهربىيىلى ــۈن ئاجايى ــدۇرۇش ئۈچ ــلهپته  . قىل ــالالھ   ئهڭ دەس ئ
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ــبهر ــالالھ    پهيغهم ــش ۋە ئ ــائهت قىلى ــا ئىت ــالالھ  ق ــساالمنى ئ  ئهلهيهىس
ــېنىڭ    ــداق ئىـــش سـ ــقا ھېچقانـ ــتىن باشـ نىـــڭ رازىلىقىنـــى ئىزدەشـ

ــدى  ــدا ئهمهس، دەپ تهربىيىلى ــۇھهممهد (« : ئىختىيارىڭ ــى م ــېچ !)ئ ھ
ســـېنىڭ )يهنـــى بهنـــدىلهرنىڭ ئىـــشلىرىنىڭ تهدبىـــرى   (ئىـــش

ــڭ    ــا ئۇالرنىــ ــالالھ   يــ ــدا ئهمهس،ئــ ــۇلمان (ئىختىيارىڭــ مۇســ
ــسا ــانلىقى   )بولـ ــم بولغـ ــۇالر زالىـ ــدۇ،يا ئـ ــۇل قىلىـ ــسىنى قوبـ تهۋبىـ
سـۈرە   ( »ئـۇالرنى ئازابقـا دۇچـار قىلىـدۇ         )كۇفرىدا چىـڭ تۇرسـا    (ئۈچۈن

  ) . ئايهت -128ئال ئىمران 
يــۈز ئــۆرۈگهنلىكى ســاڭا )ئىــسالمدىن(ئۇالرنىــڭ!)ئــى مــۇھهممهد(«

ــاكى      ــول ي ــشكه ي ــتىغا كىرى ــسا،ئۇنداقتا يهر ئاس ــگهن بول ــر كهل ئېغى
اســـــمانغا چىقىـــــشقا شـــــوتا تېپىـــــپ بىـــــر مـــــۆجىزە      ئ

  ) ئايهت -35سۈرە ئهنئام  ( »)... كهلتۈرگىن(كهلتۈرەلىسهڭ
شۈبهىــسىزكى، ســهن خالىغــان ئــادىمىڭنى ھىــدايهت قىاللمايــسهن، «

ــالالھ      ــدۇ، ئ ــدايهت قىلى ــادەمنى ھى ــان ئ ــۆزى خالىغ ــالالھ   ئ ــېكىن ئ ل
-56هســهس ســۈرە ق (  » ھىــدايهت تــاپقۇچىالرنى ئۇبــدان بىلىــدۇ   

  ) . ئايهت 
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــالالھ  نىــڭ بــۇ دىننــى قــۇدرەت       
تاپقۇزىدىغانلىقىغا، سـهپهرگه چىققـان كىـشىنىڭ ھهتتـا سـهنئا دېـگهن             
ــشىدىن قورقمــاي ماڭــالىغۇدەك   ــالالھ  تىــن باشــقا ھــېچ كى جــايغىچه ئ
. ئامانلىقنىـــڭ بولىـــدىغانلىقىغا ۋەھىـــي ئـــارقىلىق جهزمـــى قىالتتـــى

ــدىكى  شــۇنداقتى ــالالھ  تائــاال پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا مهككى مۇ ئ
تهربىيه مهزگىلىدە ئۇ ھايـات چاغـدا غهلىـبه ئاتـا قىلىـشنى بىـر قېتىممـۇ                 

ــدى ــي  . ۋەدە قىلمى ــداق ۋەھى ــبهر ئهلهيهىســساالمغا مۇن بهلكــى پهيغهم
ئۇالرغـا بىـز ۋەدە قىلغـان ئازابنىـڭ بهزىـسىنى سـاڭا             «:   نازىل بولـدى  
يــاكى )ى ســېنىڭ ھايــات ۋاقتىڭــدا نازىــل قىلــساقمۇيهنــ(كۆرسهتــسهكمۇ

قهبــــزى روھ ) مۇشــــرىكالرغا ئــــازاب كېلىــــشتىن بــــۇرۇن(ســــېنى
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ــشتۇر  ــغ قىلىـ ــئۇلىيىتىڭ پهقهت تهبلىـ ــساقمۇ،سېنىڭ مهسـ بىزنىـــڭ .قىلـ
  ) . ئايهت -40سۈرە رەئىد  ( » مهسئۇلىيىتىمىز ھېساب ئېلىشتۇر 

ليـــورۇقى ئـــالالھ  نىـــڭ پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالمغا بهرگهن يو
نهتىجىــدە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ   . ئهنه ئهشــۇنداق ئىــدى 

ــۆز      ــشنىڭ ئ ــداق ئى ــقا ھېچقان ــتىن باش ــى يهتكۈزۈش ــدە دەۋەتن كۆڭلى
ــادەملهرنى   ــار ئ ــدايهتكه باشلىغۇســى ب ــدا ئهمهســلىكى، ھى ئىختىيارلىقى

پهيغهمــبهر . ھىــدايهت قىلىــشنىڭ ئــۆز قولىــدا ئهمهســلىكى مۇقىمالشــتى
زى كىــشىلهرنىڭ ھىــدايهت تېپىــشىغا شــۇ دەرىجىــدە ئهلهيهىســساالم به

ــدايهتتىن يــۈز ئۆرۈگهنلىكىــدىن غهم   قىزىققــان ئىــدىكى، ئۇالرنىــڭ ھى
ــكهن     ــۇپ كهت ــۇدەك بول ــاالك قىلغ ــۆزىنى ھ ــپ ئ ــۇالر « :قىلى ئهگهر ئ

ــۈز     ــدىن يـ ــڭ ئىمانـ ــسۇسلىنىپ ، ئۇالرنىـ ــسا، ئهپـ ــان ئېيتمىـ ئىمـ
ــۇمك   ــشىڭ م ــاالك قىلىۋېتى ــۈزۈڭنى ھ ــدىن ئ ــۈرە  ( »  ىنئۆرۈگهنلىكى س

ــف  ــايهت -6كهھـ ــى   ) . ئـ ــۇ ئىالھـ ــساالم بـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
ــشتهك     ــدىن ۋاز كىچى ــۈن بارلىقى ــالالھ   ئۈچ ــپ، ئ ــورۇقنى ئاڭقىرى يولي

ــى ــگه يهتت ئــالالھ   ئــۇالردىن رازى (ســاھابىلهرنىمۇ. ئهڭ يــۇقىرى پهللى
شـــۇنداق ۋاز كـــېچىش ئۈســـتىگه تهربىـــيلهپ ، ئـــۆز     ) بولـــسۇن

بــۇ . ۋاز كىچهلىگــۈدەك دەرىجىــگه يهتكــۈزدىنېسىۋىــسىدىن تامــامهن 
ئىـــسالمىي ئـــۈممهت قـــۇدرەت تاپقانـــدا ئۇالرغـــا تاپـــشۇرۇلىدىغان 

ــدى  ــسمى ئىــ ــر قىــ ــداش تهييارلىقىنىــــڭ بىــ . ۋەزىپىنــــى ئورۇنــ
ــشىنىڭ     ــل قىلىنى ــڭ نازى ــشى ۋە كىتابالرنى ــڭ ئهۋەتىلى پهيغهمبهرلهرنى

ــشتۇر  ــا قىلى ــادالهتنى بهرپ ــدە ئ ــسى يهر يۈزى ــش . غايى ــايه كى ــۇ غ ىلهر ب
ــشلىرىدىنمۇ ۋاز   ــۇق قىزىقى ــاكى يولل ــدىن، ھهتت ــالالھ   ئۈچــۈن بارلىقى ئ
كهچكهنــدىال، ئــالالھ  نىــڭ رازىلىقىنــى ئىزدەشــنى ئهڭ ئــالى نىــشان،  
ــاللىق دەپ    ــشنى خۇش ــى ئۈچــۈن  ھهرىــكهت قىلى ــالالھ  نىــڭ رازىلىق ئ

  .بىلگهندىال ئاندىن ئهمهلگه ئاشىدۇ
ش ، ئىنــسانىيهتكه ئىــسالمىي ئــۈممهتنى زېمىنــدا قــۇدرەت تېــپى    

رەھبهرلىـــك قىلىـــش ۋە ئـــۆز ئىچىـــدىال ئهمهس، بهلكـــى ئـــۆزگىلهر  
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ــگه قىلىــش    ــاقىتىگه ئى ــا قىلىــش الي ــادالهتنى بهرپ ــدىمۇ ئىالھــى ئ ئىچى
ئۈچــۈن، قۇرئاننىــڭ مهدىنىــدە نازىــل بولغــان دەســلهپكى ئــايهتلىرى 
ــاراتمىلىقى   ــسلىرىدە قــ ــساالمنىڭ ھهدىــ ــبهر ئهلهيهىســ ۋە پهيغهمــ

بــۇ كىتابتــا . ئهلىــف، الم، مىــم« : ىلهر ئېلىــپ بېرىلــدىكۈچلــۈك تهربىــي
ــدۇر     ــا يىتهكچى ــۇ تهقۋادارالرغ ــوق، ئ ــهك ي ــېچ ش ــبكه  . ھ ــۇالر غهي ئ

ــز بهرگهن مــال  ــدۇ، ئــۇالر بى ــشىنىدۇ، نامــازنى ئــادا قىلى ــۈكتىن -ئى مۈل
ــدۇ  ــهرپ قىلى ــا س ــۇدا يولىغ ــا،  . خ ــان كىتابق ــل قىلىنغ ــاڭا نازى ــۇالر س ئ

ــبهرلهرگ   ــى پهيغهم ــهندىن ئىلگىرىك ــا   س ــان كىتابالرغ ــل قىلىنغ ه نازى
ــشىنىدۇ  ــسىز ئى ــاخىرەتكه شهك ــشىنىدۇ ۋە ئ ــۈرە بهقهرە  (  »  ئى -4~1س

  ) . ئايهتلهر 
مۇنــداق يوليــۇرۇق مهدىنىــدە كىــيىن نازىــل بولغــان ئــايهتلهردىمۇ 

ــدۇ  ــۆپ تهكرارلىنىـ ــدىن   « : كـ ــارى تهرىپىـ ــبهر پهرۋەردىگـ پهيغهمـ
ــۈرد    ــان كهلت ــا ئىم ــان كىتابق ــل قىلىنغ ــا نازى ــۇ ئۇنىڭغ ى، مۇئمىنلهرم

ــا، ۋە ئــالالھ  نىــڭ   ــۈردى، ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى ئــالالھ  ق ئىمــان كهلت
ــۈردى   ــان كهلت ــرىگه ئىم ــا ۋە پهيغهمبهرلى ــشتىلىرىگه، كىتابلىرىغ . پهرى

ــۇالر ــايرىۋەتمهيمىز،  : ئ ــى ئ ــڭ ھىچبىرىن ــڭ پهيغهمبهرلىرىنى ــالالھ  نى ئ
  ) . ئايهت -285سۈرە بهقهرە  ( »... دەيدۇ
ـ ! ئى مۇئمىنالر «  الالھ  قـا ، ئـالالھ  نىـڭ پهيغهمبىـرىگه ۋە ئـالالھ                 ئ

ــالالھ   نازىــل قىلغــان    ــرى ئ ــا ۋە ئىلگى ئۇنىڭغــا نازىــل قىلغــان كىتابق
  ) . ئايهت -136سۈرە نىسا  ( »... كىتابالرغا ئىمان كهلتۈرۈڭالر

ــدىگه    ــش ئهقى ــا قىلى ــادالهت بهرپ ــدەك، ئ ــۇم بولغىنى ــگه مهل ھهممى
ېــگهن نــېمه؟ ئــالالھ  قــا ۋە ئۇنىــڭ ئىمــان د«. مۇناســىۋەتلىك بولىــدۇ

ــان     ــدىرگه ئىم ــرىگه ۋە تهق ــا، پهيغهمبهرلى ــشتىلىرىگه، كىتابالرغ پهرى
ــساالم    ــبهر ئهلهيهىسـ ــاۋاپ بهردى پهيغهمـ ــۈرۈش ، دەپ جـ   » كهلتـ

ــشىنىپ، ) .  بۇخــارى رىــۋايىتى (  ــرىگىال ئى ــسىزكى، ئــۆز پهيغهمبى شۈبهى
ت باشـــقا باشـــقا پهيغهمـــبهرلهرگه ئىشىنىـــشنى رەت قىلغـــان ئـــۈممه

ــدۇ  ــۈممهتلىرىگه ناھــايىتى ئــۆچ بولى ــاز، -پهيغهمبهرنىــڭ ئ  دە، تهرەپب
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ــدۇ ــۇمهتچىلهرگه ئايلىنى ــۈممهتلىرىگه  . خۇس ــڭ ئ ــقا پهيغهمبهرلهرنى باش
ــدۇ  ــسىيه يۈرگۈزىـ ــشى ئىكىسپاالتتاتـ ــىلهن. ئهڭ ۋەھـ ــورەك : مهسـ ئـ

ئىگىلىـــرى دەپ ئاتالغـــان يهھـــۇدىالر ئىـــسا ئهلهيهىســـساالمغا     
ــ ــشهنگهن مۇئمىنالرغ ــدىئى ــۇنداق قىل ــا  . ا ش ــاراالر قۇلىغ ــۇدى ناس يهھ

  .چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانالرغا ھېلىههم شۇنداق قىلىۋاتىدۇ
ــۇش     ــبهر بۇلـ ــسانىيهتكه رەھـ ــۇمهتچىلهرنىڭ ئىنـ ــداق خۇسـ بۇنـ

ــوق ــاالھىيىتى ي ــك   . س ــاراالرغا  رەھبهرلى ــۇدى، ناس ــالالھ   يهھ ــۇڭا ئ ش
ھبهرلىكنـى  ئـۈچ ئهسـىردىن بۇيـان ناسـاراالر رە        . ساالھىيىتى بهرمىـگهن  
يهھــۇدىالر گــاھ ئاشــكارا گــاھ پهردە ئارقىــسىدا . قولغــا كىرگۈزۈۋالــدى

ــۇالڭالتتى  ــالتىكى پ ــدانلىق ك ــۇرۇپ قومان ــارىدا  . ت ــدا يهرش ــۇ جهريان ب
ــدى  ــۇپ باقمىـ ــادالهت بۇلـ ــسىيه . ئـ ــۇم ۋە ئىكىسپاالتتاتـ پهقهت زۇلـ

ئۇالرنىڭ بۇ ئورۇنغـا ئىـگه بولۇشـىدىمۇ ئـالالھ  نىـڭ ھېكمىتـى               . بولدى
ــار،  ــۋەتتهب ــى   . ئهل ــبهر ۋە يېتهكچ ــسانىيهتكه رەھ ــالالھ   ئىن ــا ئ ئهمم

ــمه    ــۈممهت ھهمــ ــان ئــ ــا چىقارغــ ــۈن ئوتتۇرىغــ ــۇش ئۈچــ بۇلــ
ــشىنىدۇ ــبهرلهرگه ئى ــسبهتهن  . پهيغهم ــقىالرغا نى ــدە باش ــڭ قهلبى ئۇالرنى

ــدۇ  ــۆچمهنلىكى بولماي ــسىپ ئ ــارىخى ئۆچمهنلىــك ۋە پرىن ــۇ . ت ــا ب مان
ــۇنى   ــر مهزم ــۇھىم بى ــڭ م ــان يوليورۇقىنى ــان  . قۇرئ ــسهڭ قۇرئ ئىشهنمى

  )توغرىسىنى ئالالھ   بىلىدۇ. (دەرسلىرىگه قاراپ باقساڭ بولىدۇ
ــلىققا ئۆگىنىـــپ   ــا، چىدىماسـ ــۇدىالر يامانلىققـ ــدىكى يهھـ مهدىنىـ
كهتــــكهن تۇغمــــا مىــــجهزى ۋە پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ 
ــپ      ــلىدىن چىقى ــسمائىلنىڭ نهس ــاي، ئى ــلىدىن چىقم ــسهاقنىڭ نهس ئى

ــ ــا قارىت ــڭ  قالغانلىقىغ ــارا ئادەۋەتلهرنى ــان قاپق ــدە قوزغالغ ا كۆڭۈللىرى
ــسالم   ــساالمغا ۋە ئىـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــسالمغا، پهيغهمـ ــسىدە ئىـ تۈرتكىـ

ــى    ــت قىالتت ــاي سۈيىقهس ــكهنلهرگه توختىم ــا ئهگهش ــيگه . دىنىغ ۋەھى
ــساالمنىڭ     ــبهر ئهلهيهىســــ ــۈرەتتى، پهيغهمــــ ــهك كهلتــــ شــــ

ــدۇراتتى   ــۈبهه تۇغ ــشهنچىلىكلىكىگه ش ــۇلمانالرنىڭ ئارىــ . ئى سىدا مۇس
ئـۇالر  . ئىسالم ئـاللىبۇرۇن يـوق قىلغـان كونـا ئـاداۋەتلهرنى قوزغـايتتى            
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ــل    ــلهن تى ــاپىقالر بى ــچىلىقىدىكى مۇن ــۇبهي باش ــى ئ ــدۇلال ئىبن يهنه ئاب
 پاســـات پهيـــدا -بىرىكتـــۈرۈپ مۇســـۇلمانالرنىڭ ئارىـــسىدا پىتـــنه

ــى ــى   . قىالتت ــۇلمانالرغا قارش ــۈرۈپ، مۇس ــل بىرىكت ــلهن تى ــرىكالر بى مۇش
ــۇراتتى ــۈزەتتى  په. تـ ــيهت يهتكـ ــساالمغا ئهزىـ ــبهر ئهلهيهىسـ . يغهمـ

بــۇ ھهقـته قۇرئــان،  ھهدىــس ۋە تــارىخ،  . مۇسـۇلمانالرغا ئــازار بېرەتتــى 
مۇشــۇنداق . تهرجىمىهــال كىتــابالردا نۇرغــۇن ۋەقهلهر خاتىرىلهنــدى   

ــر      ــان بى ــاپىتىگه كىرىۋالغ ــۇلمان قىي ــارائىتتا مۇس ــيىن ش ــانلىق قى تۇم
ىقنى يوشـۇرۇش ئۈچـۈن شـايكىلىرى       مۇناپىق ئوغرىلىـق قىلىـپ، ئـوغرىل      

ــوغرى    ــا ئ ــر يهھۇدىيغ ــدىكى بى ــشلىتىپ، مهدىنى ــتاتلىق ئى ــلهن ئۇس بى
ــدى  ــان چاپلى ــر    . دەپ بوھت ــداق بى ــا، ھهرقان ــر ۋاقىتت ــداق بى ھهرقان

خهلقنىـڭ غهزىپىنـى    «خهلق ئىچىـدە مۇشـۇنداق بىـر ۋەقه يـۈز بهرسـه،             
قوزغىغـــان شهخىـــسنىڭ ياقىـــسىدىن تۇتۇلـــۇپ، تىگىـــشلىك جازاغـــا 

ئــوغرى دۈشــمهن خهلقــتىن بولغاننىــڭ ئۈســتىگه ھۆكــۈمران . ارتىلىــدۇت
خهلقنىــڭ مهنــپهئهتىگه چېتىلىــدىغان جىنــايهتنى ئۆتكــۈزگهنلىكى     

. ئۈچــۈن نهچــچه ھهســسه ئېغىــر زەربىــگه ئۇچرىمىــسىال بــولغىنى      
ــادالهتنى كـــۈتكىلى بولمايـــدۇ  ــارتۇق ئـ پهيغهمـــبهر . بۇنىڭـــدىن ئـ

ــشۈرۈ   ــى تهك ــۇر ۋەقهن ــساالم مهزك ــا  ئهلهيهىس ــان ئهھۋالغ پ ئېنىقالنغ
ئاساســـهن ھۆكـــۈم چىقارمـــاقچى بۇلـــۇپ تۇرغانـــدا، تېخـــى ھـــېلىال 
ــپ      ــايهتلهرنى قىلى ــۇرۇن جىن ــكارا ۋە يۇش ــى ئاش ــۇلمانالرغا قارش مۇس
ــوردىن    ــايهتچىنى تـ ــى جىنـ ــاقالپ، ھهقىقـ ــۇدىينى ئـ ــۈرگهن يهھـ يـ
ــان    ــاقچى بولغـ ــۇدىينى جازالىمـ ــاھ يهھـ ــۇپ بىگۇنـ ــۈرۈپ قۇيـ چۈشـ

ــبل ــۇلمانالرنى ئهيى ــل   مۇس ــايهتلىرى نازى ــۇ ئ ــسانىڭ مۇن ــۈرە نى هپ س
سـېنى كىـشىلهرنىڭ ئارىـسىدا ئـالالھ   نىـڭ            !)ئى مـۇھهممهد  («: بولدى

ــقهتهن ھهق      ــاڭا ھهقى ــسۇن دەپ،س ــۈم قىل ــويىچه ھۆك ــهتكىنى ب كۆرس
ــدۇق  ــل قىل ــابنى نازى ــالمىغىن .كىت ــى ئ ــڭ تهرىپىن ــالالھ   . خائىنالرنى ئ

ــن  ــرەت تىلىگى ــن مهغپى ــا .دى ــقهتهن ناھ ــالالھ   ھهقى ــرەت ئ يىتى مهغپى
ــدۇر ــدۇر،ناھايىتى مېهرىبان ــش. (قىلغۇچى ــاھ قىلى ــۆزلىرىگه )گۇن ــلهن ئ بى
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ــالمىغىن  ــى ئــ ــڭ تهرىپىنــ ــانهت قىلغۇچىالرنىــ ــانهتكه .خىيــ خىيــ
ــقهتهن دوســت   ــشىنى ئــالالھ   ھهقى ــا چــۆمگهن كى ئادەتلهنگهن،گۇناھق

ــدۇ ــۇالر . تۇتمايــ ــانهتلىرىنى(ئــ ــسانالردىن ) خىيــ ــل (ئىنــ خىجىــ
ــۇپ ــالال)بول ــۇپ( ھ   دىــنيوشــۇرىدۇ، ئ ــل بول ــۇرمايدۇ؛ئۇالر )خىجى يوش

يهنــى بوھتــان چــاپالش، يالغــان (ئــالالھ   رازى بولمايــدىغان ســۆزنى،
ــهمنى    ــق بېــرىش ۋە يالغــان قهس پىالنلىغــان چاغــدا،ئالالھ    )گۇۋاھلى

ــدى   ــله ئى ــلهن بىل ــۇالر بى ــپ    (ئ ــۋالىنى بىلى ــڭ ئهھ ــۇالر نى ــى ئ يهن
ــۇراتتى  ــاڭالپ ت ــۆزىنى ئ ــڭ قىل). تۇراتتى،س ــالالھ    ئۇالرنى ــشلىرىنى ئ مى

ــدۇر  ــامهن بىلگۈچى ــىلهركى،ھاياتىي   . تام ــشىلهر س ــۇنداق كى ــىلهر ش س
ــڭ  ــادا ئۇالرنىـ ــڭ (دۇنيـ ــوغرى ۋە خائىنالرنىـ ــى ئـ ــى ) يهنـ تهرىپىنـ

ئالدىڭالر،قىيامهت كـۈنى كىـم ئـالالھ   غـا قارشـى ئۇالرنىـڭ تهرىپىنـى                 
يهنــى ئــالالھ   نىــڭ ئــازابىنى ئــۇالردىن كىــم دەپئــى       (ئالىــدۇ؟
كىمكــى  بىــرەر يامــانلىق . كى كىــم ئۇالرغــا ھــامىي بولىــدۇ؟يــا)قىلىــدۇ؟

ــن      ــالالھ   دى ــدىن ئ ــپ قويۇپ،ئان ــۇم قىلى ــرەر زۇل ــۆزىگه بى ــاكى ئ ي
ــرەت   ــالالھ   نىـــــڭ مهغپىـــ ــسا،ئۇ ئـــ ــرەت تهلهپ قىلـــ مهغپىـــ

كىمكـــى، . قىلغۇچى،ناھـــايىتى مېهرىبـــان ئىكهنلىكىنـــى كۆرىـــدۇ   
يهنــى (قىلىــدۇبىــرەر گۇنــاھ قىلــسا،ئۇنى ئۆزىنىــڭ زىيىنىغــا ) قهســتهن(

ئــــالالھ   ھهممىنــــى  ).ئۇنىــــڭ ۋابــــالىنى ئــــۆزى تارتىــــدۇ   
ــدۇر  ــش قىلغۇچى ــلهن ئى ــدۇر،ھېكمهت بى ــك   . بىلگۈچى ــر كىچى كىمكــى بى

گۇنـاھ يـاكى بىــر چـوڭ گۇنـاھ قىلىــپ قويۇپ،ئـۇنى بىگۇنـاھ ئــادەمگه       
چاپلىـــسا،ئۇ شـــۇ بوھتـــاننى ۋە ئوپئوچـــۇق بىـــر گۇنـــاھنى ئـــۆزىگه 

ــدۇ  ــان بولى ــۇھهم . (يۈكلىۋالغ ــى م ــڭ  !)مهدئ ــالالھ   نى ــاڭا ئ ئهگهر س
پهزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىـدى،ئۇالر دىـن بىـر گـۇرۇھ ئـادەم چوقـۇم                
ــۆزلىرىنى     ــتلهيتتى؛ئۇالر پهقهت ئـــ ــنى قهســـ ــېنى ئازدۇرۇشـــ ســـ

ئــالالھ   ســاڭا كىتــابنى .ئازدۇرىدۇ،ســاڭا قىلــچه زىيــان يهتكۈزەلمهيــدۇ
،ســاڭا نازىــل قىلدى)يهنــى ســۈننهتنى(ۋە ھېكمهتنــى) يهنــى قۇرئــاننى(

ــىلهرنى    ــگهن نهرس ــهن بىلمى ــاملىرىنى ۋە   (س ــهرىئهت ئهھك ــى ش يهن
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ــشالرنى ــدۈردى) غهيــب ئى ــالالھ   نىــڭ ســاڭا پهزلــى چوڭــدۇر  .بىل  »ئ
  )  . ئايهتلهر -113~105سۈرە نىسا ( 

ــسالمىي ئــۈممهتكه ناھــايىتى چــوڭ دەرس بولــدى  ــۇ ئى ياخــشى ... ب
 پهس -كـــۆرۈش ۋە ئـــۆچ كـــۆرۈش ئـــادالهت مىزانىنـــى ئېگىـــز     

تهرەپبـــازلىق، تۇغقانـــدارچىلىق، جۇغراپىيلىـــك   ... لمايـــدىكهنقىال
ــدىكهن  ــى قىاللماي ــا دەخل ــپهئهت ئۇنىڭغ ــر  . مهن ــسى بى ــا ئهقىدى ھهتت

كىــشىلهرگه يــان بېــسىپ، ئهقىدىــسى ئوخــشىمايدىغانالرغا زۇلــۇم      
ــان      ــالر بولغ ــلهردە زالىم ــقا جهھهت ــۇالر باش ــدىكهن، گهرچه ئ قىلىنماي

ــدىردىمۇ ــي يولي! تهق ــۇ ئهمهلى ــاراڭمۇن ــا ق ــۆتتى،  : ۇرۇقق ــازا ئ ــر جىن بى
ــۇردى    ــدىن ت ــدۈرۈپ ئورنى ــۆرمهت بىل ــساالم ھ ــبهر ئهلهيهىس . پهيغهم

ــرى  « ــڭ پهيغهمبىـ ــالالھ  نىـ ــى ئـ ــۇدى، ئـ ــسى يهھـ » !جىنازىدىكىـ
ــاھابىلهر  ــدى سـ ــمۇ؟  « . دېۋىـ ــان ئهمهسـ ــۇدى جـ ــدى، » يهھـ دېـ
  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــاراڭ   ــيهگه قـ ــۇ تهربىـ ــساالم  ! مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــر پهيغهمـ بىـ
ــدا     ــۈپهيلى ۋاقتىــ ــق تــ ــپ، قىيىنچىلىــ ــدىن قهرز ئېلىــ يهھۇدىيــ

ــدى ــۆزلهرنى    . قايتۇرۇلمى ــاتتىق س ــپ، ق ــۈيلهپ كېلى ــۇدىي قهرز س يهھ
ــدى ــۆزى    . قىل ــۇپ ك ــسىدىن تۇت ــساالمنىڭ ياقى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

) ئــالالھ   ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن( ئــۆمهر. ئالىيىــپ قــالغۇچه ســىقتى
ــاقچى بولۇ  ــچ ئۇرم ــا قىلى ــساالم  يهھۇدىيغ ــبهر ئهلهيهىس ــدى، پهيغهم ۋى
مۇنــداق قىلماســلىقىڭ كېــرەك ئىــدى «: ئــۇنى توســۇپ مۇنــداق دېــدى

ــۆمهر  ــى ئ ــق     ! ئ ــۇنى چىرايلى ــقا، ئ ــدا قايتۇرۇش ــى ۋاقتى ــى قهرزن مېن
  ».سۈيلهشكه بۇيرۇشۇڭ كېرەك ئىدى

ئـــالالھ   ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىـــرى تـــۇنجى ئهۋالد مۇســـۇلمانالرنى 
ــۇالر   ــيلهپ، ئ ــۇنداق تهربى ــپىش ،   ئهنه ش ــۇدرەت تې ــدە ق نى يهر يۈزى

ــۇۋاھ    ــا گ ــۈنى ئۇالرغ ــامهت ك ــش ۋە قىي ــك قىلى ــسانىيهتكه رەھبهرلى ئىن
بۇلــــۇش ســــاالھىيىتىگه ئىــــگه قىلىــــدىغان بــــۇ بهلگىــــگه      

  .ئېرىشتۈردى) ئادالهتپهرۋەرلىككه(
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ئــالالھ  نىــڭ يــاردىمىگه ئېرىشىــشكه ھهقلىــق بولغــانالر شــۇنداق « 
ــ ــۇالرنى يهر يۈزى ــشىلهركى ئهگهر ئ ــساق، كى ــگه قىل دە ئۈســتۈنلۈككه ئى

ــدۇ،    ــشالرغا بۇيرۇي ــدۇ، ياخــشى ئى ــدۇ، زاكــات بىرى ــادا قىلى ــازنى ئ نام
ــىدۇ ــا  . يامـــان ئىـــشالردىن توسـ ــالالھ  قـ ــاقىۋىتى ئـ ئىـــشالرنىڭ ئـ

  ) . ئايهت -41سۈرە ھهج  ( » مهنسۇپتۇر
ــۈن ۋە   « ــۇڭالر ئۈچــ ــاھىد بولۇشــ ــشىلهرگه شــ ــۇنىڭدەك كىــ شــ

شــى ئۈچــۈن بىــز ســىلهرنى    پهيغهمبهرنىــڭ ســىلهرگه شــاھىت بۇلۇ  
  ) . ئايهت -143سۈرە بهقهرە  ( » ياخشى ئۈممهت قىلدۇق

ــۈچىگه     ــۇق ك ــسىز ھوق ــان ۋە تهڭداش ــۇدرەت تاپق ــا ق ــى ۋاقىتت ئهين
قـۇلى  ) ئـالالھ   ئـۇالردىن رازى بولـسۇن        ( ئىگه بولغـان سـاھابىلهرنىڭ      

بىـــلهن ئىـــشقا ئاشـــقان ئىالھـــى ئـــادالهتنى تهدبىقالشـــنىڭ ئـــالىي 
، ئهمــدى تهئهججۇپلىنىــشنىڭ ئــورنى     كــۆرۈۋاتىمىزنهمــۇنىلىرىنى

مىسىرنىڭ ۋالىيـسى ئهمـرى ئىبنـى ئاسـنىڭ ئـوغلى بىـر قىـستى           ؟ بارمۇ
قىـستى يېڭىۋالــدى،  . يـاش بىــلهن مۇسابىقىلهشـتى  ) يهرلىـك مىـسىرلىق  (

ئهمرى ئىبنـى ئاسـنىڭ ئـوغلى ئـۇنى ھاسـا بىـلهن ئـۇردى ۋە مۇنـداق                  
ھېلىقــى ! دەملهرنىــڭ ئــوغلىئهمــدى بولــدىمۇ، مهن ئۇلــۇغ ئا: دېــدى

قىبتىنىــڭ دادىــسى شــۇ ھامــان ئوغلىنىــڭ تايــاق يىگهنلىكىــدىن       
بـۇ جايـدا    ... شىكايهت قىلىش ئۈچـۈن مهدىـنىگه قـاراپ يولغـا چىقتـى           

  .توختۇلۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر نوختا بار
خرىـــــستىئان (قىبـــــتىالر رۇملـــــۇقالر بىـــــلهن ئىتىقادتـــــا   

قىبــتىالر . ى ئوخــشىمايتتىئوخــشاش بولــسىمۇ، مهزھىبــ  )ئېتىقادىــدا 
. ئورتودوكـــسال مهزھىپىـــدە رۇملـــۇقالر كاتولىـــك مهزھىپىـــدە ئىـــدى

ــازاباليتتى،    ــى ئ ــۈنال قىبىتالرن ــشىمىغانلىقى ئۈچ ــۇقالر مهزھهپ ئوخ رۇمل
ــڭ      ــازىر قاھىرەنى ــۈرەتتى، ھ ــى ئۆلت ــى، بهزىلىرىن ــا زەربه بېرەتت ئۇالرغ

ــر چ   ــدىغان بى ــاۋى دەپ ئاتىلى ــرجىس چېرك ــارى جى ــدا م ــاۋ جهنۇبى ېرك
بۇلـۇپ، بـۇ    » مـار جىـرجىس   «بۇ چېركاۋنىڭ ئهسـلى تـوغرا ئىـسمى         . بار
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ــۆز  ــرجىس  «س ــان جى ــان بولغ ــدە » قۇرب ــگهن مهنى ــاۋدا  . دې ــۇ چېرك ب
  .ئىبادەت ئىككى خىل يۇسۇندا ئېلىپ بېرىالتتى

  .بىرى دۆلهتنىڭ مهزھىبى بۇيىچه ئاشكارا ئېلىپ بېرىالتتى
ــ  ۇقالردىن خۇپىيــانه يهنه بىــرى چېركاۋنىــڭ يهرئاســتى ئۆيىــدە رۇمل

ــۇيىچه ئېلىــپ بېرىالتتــى  ــدا قىبىتالرنىــڭ مهزھىبــى ب ــۇقالر بهد . ھال رۇمل
مىــسردىكى قىــستى  . مهزھهپلهرنــى كۆرســه، قــاتتىق زەربه بېرەتتــى   

ــڭ  ــا دۆلهت«پۇقراالرنى ــادەتتىكى   » كاتت ــشى ئ ــسىنى يېيى ــڭ قامچى نى
شـىكايهت قىلىـمهن دېـسىمۇ      . قىبىـتالر شـىكايهت قىلمـايتتى     . ئىش ئىدى 

ئــۇالر خورلۇققــا كۆنــۈپ كهتــكهن بۇلــۇپ، ! كىمــگه شــىكايهت قىلىــدۇ؟
. يــېگهن قــامچىلىرىنى ھــېچ ئىــش بولمىغانــدەكال ســىڭدۈرۋىتهتتى      

بۇنىڭــــدىن قىبىتىالرنىــــڭ رۇم ھۆكــــۈمرانلىقى ئاســــتىدا قــــاتتىق  
ــدۇ  ــۆرۈۋالغىلى بولىـ ــانلىقىنى كـ ــۈنگه  . خورالنغـ ــۈنكى كـ ــاال بۈگـ ھـ

ــ  ولنى بېــسىپ بالىــسىنىڭ كهلگهنــدە بىــر قىــستى نهچــچه مىــڭ مىــل ي
بــۇ . ئۇچىــسىغا تهكــكهن بىــر ھاســىدىن شــىكايهت قىلىــشقا كېتىۋاتىــدۇ

  نېمىنى چۈشهندۈرىدۇ؟
بۇنىــڭ بىــرى ھېلىقــى : بــۇ مۇنــداق ئىككــى ئۇقــۇمنى چۈشــهندۈرىدۇ

شـــۇڭا ئـــۇ قامچـــا يهپ . قىبتىـــدا ھـــۆرمهت تۇيغۇســـى ئويغانـــدى
ــىكايهت    ــدىن ش ــا يىگهنلىكى ــۇپ، ھاس ــانلىرىنى ئۇنت ــشقا خورالنغ قىلى

ــدۇ ــدىغان     . كېتىۋاتى ــىكايىتىنى ئاڭالي ــڭ ش ــۇرۇن ئۇنى ــرى، ب يهنه بى
مانــا بــۇ ئهھــۋال شــۇنىڭغا . ئــۇرۇن يــوق ئىــدى، ئهمــدى بــار بولــدى

ــادالهت    ــى ئـ ــان ئىالھـ ــدا تهتبىقالنغـ ــڭ قولىـ ــۇۋاھكى، ئۆمهرنىـ گـ
ئــادالهت بهرپــا بولــسا، . كىــشىلهرنىڭ ھــۆرمهت تۇيغۇســىنى ئويغــاتتى

ــۇد  ــىكايهت قىلغ ــشىلهر ش ــۆرمهت   كى ــۇالردا ھ ــسا، ئ ــاھ تاپ ەك پاناھگ
ــۇر      ــال مهزك ــق بىلهن ــراق بۇنىڭلى ــاالتتىمۇ؟ بى ــاي ق ــى ئويغانم تۇيغۇس

  .ھادىسىنىڭ چۈشهندۈرۈلۈشى تېخى تۈگىمىدى
ــالالھ   ئۇنىڭـــدىن رازى بولـــسۇن(ئـــۆمهر  قىـــساس ئېلىـــشقا ) ئـ
ــۇيرۇدى ــڭ   ! ب ــا ئۇلۇغالرنى ــپ، ئۇنىڭغ ــىنى بىرى ــادەمگه ھاس ــى ئ ھېلىق
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ئـۆمهر ۋالىيـسى ئهمـرى ئىبنـى ئاسـقا قـاراپ،            . دېدى ! ئوغلىنى ئۇرغىن 
! ئــى ئهمــرى « : تىلــالردا داســتان بولغــان مۇنــۇ ســۆزنى دېــدى     

ــانىلىرى    ــۇالرنى ئ ــدىڭالر؟ ئ ــۇل قىلىۋال ــشىلهرنى ق ــرى كى ــدىن بې قاچان
  »!ھۆر تۇغقان ئىدىغۇ

ــساس    ــكه قى ــتىن ئهرەب ــۇلمانغا، ئهرەب ــۇلماندىن مۇس ــۇ مۇس ــا ب مان
نداق بولـسا ئىـدى بۇنچىلىـك ئادالهتنىـڭ         شـۇ . ئېلىپ بىـرىش ئهمهس   

  .ھهيران قالغۇچىلىك نېمىسى بار؟ دەيدىغانالر چىقاتتى
ــگه   ــۇقىرى پهللى ــادالهتنى تهدبىقــالش ئهڭ ي ــسىزكى، ئىالھــى ئ شۈبهى

  .كۆتۈرۈلدى
نىــڭ تۆمــۈر )ئــالالھ   ئۇنىــڭ يــۈزىنى ھۆرمهتلىــك قىلــسۇن( ئهلــى 

يېنىـــدىن ئهلـــى ئـــۇنى بىـــر يهھۇدىينىـــڭ . كىيىمـــى ئوغرىالنـــدى
ــپ     ــشىغا ئېلى ــا قې ــۇرەيهنىڭ يېنىغ ــسى ش ــۇدىينى قازى ــپ، يهھ تېپىۋېلى

بــۇ . ئهلــى شــۇ كــۈنلهردە مۇســۇلمانالرنىڭ خهلىپىــسى ئىــدى . كهلــدى
  .جايدا توختۇلۇپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك بىر نوختا بار

ــى  ــسۇن  ( ئهل ــك قىل ــۈزىنى ھۆرمهتلى ــڭ ي ــالالھ   ئۇنى ــڭ ) ئ ئۆزىنى
ئــۇ قازىنىــڭ قېــشىغا بېرىــپ . دىتۆمــۈر كىيىمىنــى ئېنىــق تونۇغــان ئىــ

يۈرمىــسىمۇ، تۆمــۈر كىيىمنــى زورلــۇق بىــلهن ئېلىۋېلىــشقا، ھهتتــا       
ــق     ــشكه ھهقلى ــۈن قامىۋېتى ــش ئۈچ ــوغرىنى تهرگهۋ قىلى ــايهتچى ئ جىن

ــدى ــا ھهق . ئى ــۇ قازىيغ ــراق ئ ــۇر  -بى ــشقا مهجب ــى قىلى  تهلهپ دەۋاس
ــدۇ ــنىڭ كهم    . بولۇۋاتىـ ــادالهتنى تهدبىقالشـ ــى ئـ ــۇ ئىالھـ ــا بـ مانـ

بىـــراق بـــۇ يـــۇقىرىقى ۋەقهگه . يـــدىغان ئـــالىي نهمۇنىـــسىدۇرئۇچرا
  .ئوخشاشال تېخىمۇ كهڭ ۋە چوڭقۇر مهنىگه ئىگه

ــلهن      ــامى بى ــۆرمهت ن ــهن دەپ ھ ــۇل ھهس ــى ئهب ــۇرەيه خهلىپىن ش
چاقىردى، بۇنىڭغـا ئهلـى بىـلهن دەۋاالشـقۇچى يهھۇدىينىـڭ ئـاچچىقى             

ھـى  ئـۇ ھهقىـقهت ئۈچـۈن، ئىال      . ئهلىنىـڭ ئـاچچىقى كهلـدى     . كهلمىدى
« : ئـۇ قازىغـا مۇنـداق دېـدى      . ئادالهت ئۈچـۈن ئاچچىقالنغـان ئىـدى      

ــاقىرغىن  ــلهن چـ ــامىمىز بىـ ــۆرمهت نـ ــى ھـ ــا ھهر ئىككىمىزنـ ــا ! يـ يـ
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ــيىن » !ھېچقايــسىمىزنى ھــۆرمهت نــامىمىز بىــلهن چاقىرمــا  شــۇندىن كې
ــورىدى   ــى س ــدەپ كهلگهنلىكىن ــدىن نېمى ــۇرەيه خهلىپى ــازى ش ــى . ق ئهل

ــۈزىنى ھۆرم (  ــڭ ي ــالالھ   ئۇنى ــسۇن ئ ــك قىل ــيىم  ): هتلى ــۈر كى ــۇ تۆم ب
  .مېنىڭ، مهن ئۇنى ساتمىغان ۋە بهرمىگهن، دېدى

ــۇرەيه     - ــورىدى، شـ ــسهن؟ سـ ــېمه دەيـ ــپىگه نـ ــڭ گېـ  خهلىپىنىـ
  .يهھۇدىيدىن

.  بۇ تۆمـۈر كىـيىم مېنىـڭ، مېـنىڭچه خهلىپىمـۇ يالغـان ئېيتمىغانـدۇ               -
بــۇ يهھــۇدى يهھــۇدىيلىقىنى . دېــدى يهھــۇدىي، ئويناشــقاندەك قىلىــپ

  .پ ئىككى كېمىگه تهڭ دەسسىمهكچى بولسا كېرەكقىلى
  . پاكىتىڭىز بارمۇ ؟ سورىدى شۇرەيه خهلىپىگه قاراپ-

دەۋاگهر پاكىــــت . ئىالھــــى ئــــادالهت ئهنه شــــۇنداق بولىــــدۇ
ــرەك  ــى كې ــى ... كهلتۈرۈش ــك   ( ئهل ــۈزىنى ھۆرمهتلى ــڭ ي ــالالھ   ئۇنى ئ

ـ  -ئـۇ دۇنيـالىق مـال    . قهتئىي يالغـان سـۆزلىمهيتتى  ) قىلسۇن االرنى مات
ــدى  ــشى ئهمهس ئى ــدىغان كى ــال  . چــوڭ بىلى ــڭ بهيتۇلم ــشىلهر ئۇنى كى

قولىــدا تــۇرۇپ، ســوغۇقتىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن كېــيىم كىيىــشكه ھهقلىــق 
ــۆرگهن    ــى ك ــرەپ كهتكهنلىكىن ــۇپ تىت ــۇرۇپ، توڭ ــۇچاغدا . ت ــۇ ش : ئ

مهدىنىــدىن ئهدىيــالىمنى ئېلىــپ چىققــان، شــۇنىال كىــيهي، ســىلهرنىڭ 
ئهمـدى ئـۇنى بىـر تۆمـۈر كىـيىم          . ي، دېـگهن  مېلىڭالرنى كېمهيتىـۋەتمه  

ــىغمايدۇ   ــا س ــيىش ئهقىلغ ــدۇ دې ــان ئېيتىۋاتى ــۈن يالغ ــۇ . ئۈچ ــراق ئ بى
قازىغــا داۋا قىلغــۇچى ئىــكهن، پاكىــت كهلتۈرۈشــى كېــرەك، گهرچه داۋا 

ــى      ــدىردىمۇ، ئهل ــان تهق ــپه بولغ ــۇچى خهلى ــڭ  ( قىلغ ــالالھ   ئۇنى ئ
  .بولغان تهقدىردىمۇ) يۈزىنى ھۆرمهتلىك قىلسۇن

نىـڭ جـاۋابى    )ئـالالھ   ئۇنىـڭ يـۈزىنى ھۆرمهتلىـك قىلـسۇن           ( ئهلى  
  :تېخىمۇ ھهيران قاالرلىق

  .مېنىڭ پاكىتىم يوق  -
ــۇنداق    ــۇئمىن ئهنه ش ــدىن ۋاز كهچــكهن م ــالالھ   ئۈچــۈن بارلىقى ئ

مهن خهلىــپه : ئهلــى ئاچچىقالنمىــدى، قازىغــا  . ئــاقكۆڭۈل بولىــدۇ 
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ــ   ــسهن؟ دېمى ــت تهلهپ قىالم ــدىن پاكى ــام مېنىڭ ــۇرەيهنىڭ . دىتۇرس ش
ــاالرلىق   پۇزۇتسىيــسى خهلىپىنىــڭ پۇزىتسىيىــسىگه ئوخــشاشال ھهيــران ق

دەۋاگهر خهلىپىنىــڭ پــاكىتى بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن تۆمــۈر     . بولــدى
  !كىيىمنى يهھۇدىيغا بۇيرۇپ بهردى

ئۇنىـڭ بـۇ ئىـشالرغا زادىـال        . يهھۇدىي تۆمۈر كىيىمنى ئېلىـپ كهتتـى      
ەم ماڭغانـــدىن كېـــيىن ئـــۇ نهچـــچه قهد. ئىـــشهنگۈسى كهلمهيتتـــى

خهلىـپه مىنىـڭ ئۈسـتۈمدىن ئۆزىنىـڭ        : يېنىپ كېلىـپ مۇنـداق دېـدى      
ــدۇ؟    ــۈم قىلىۋاتى ــا ھۆك ــڭ زىيىنىغ ــازى ئۇنى ــدى، ق ــسىغا ئهرز قىل ! قازى

ــى  ــۇ پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئهخالق ــسىزكى ب ــق بېرىمهنكــى، ! شۈبهى گۇۋاھلى
ئالالھ  تىن باشـقا مهئبـۇد بهرھهق يـوق، تۆمـۈر كىـيىم سـىنىڭ ، سـهن                   

ــشىپ  كــ ــۆگىگه ئهگى ــۇنى ت ــدە، مهن ئ ــۆگهڭنى قۇيــۇپ بهرگهن ۈلرەڭ ت
ــدىم ــان ئىـ ــى . بېرىـــپ ئېلىۋالغـ ــۈزىنى ( ئهلـ ــالالھ   ئۇنىـــڭ يـ ئـ

ــا : مۇنـــداق دېـــدى) ھۆرمهتلىـــك قىلـــسۇن ســـهن ئىـــسالم دىنىغـ
  .كىرگهندىن كېيىن تۆمۈر كىيىم سېنىڭ بولسۇن

ىـڭ  ن) ئـالالھ   ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن        (بىز يهنه بىـر قېـتىم ئـۆمهر         
  :ۋەقهلىكىگه قايتىپ كېلىمىز

ــدى      ــداق دې ــپ مۇن ــۇتبه ئوقۇۋېتى ــۈنى خ ــر ك ــۆمهر بى ــى « : ئ ئ
... » ئىنــسانالر مېنىــڭ ســۆزۈمنى ئــاڭالڭالر ۋە ماڭــا ئىتــائهت قىلىڭــالر 

ــدى      ــداق دې ــدۈرۈپ مۇن ــراز بىل ــا ئېتى ــسى ئۇنىڭغ ــهلمان پارى « : س
بۈگــۈن بىزنىــڭ ســاڭا بويــسۇنۇش ۋە ئىتــائهت قىلىــش مهجبــۇرىيىتىمىز 

  »!يوق
ئهينـــى چاغـــدا بهزى كىـــشىلهر ھهيـــران قالغـــان ۋە چۆچـــۈگهن 

! كىممــۇ ئــۆمهرگه مۇشــۇنداق ســۆز قىاللىــسۇن    . بۇلۇشــى مــۇمكىن 
ــڭ    ــاكى ئۇنىـ ــدىنمىكىن، يـ ــىنىڭ چوڭلۇقىـ ــڭ تهن قۇرۇلۇشـ ئۆمهرنىـ
ــا مهشــهۇر   ــاتتىق قوللۇقت ــدىنمىكىن، يــاكى ئۇنىــڭ ق ئاۋازىنىــڭ بوملۇقى

ســهۋەبلهردىنمىكىن، ئهيتــاۋۇر  بولغانلىقىــدىنمىكىن ۋە يــاكى باشــقا   
ــى  ــۆمهردىن بهك ئهيمىنهتتــ ــشىلهر ئــ ــبهر  . كىــ ــا پهيغهمــ ھهتتــ
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ــرى     ــڭ ئې ــق قىزىنى ــۇغقىنى، ئهتىۋارلى ــر نهۋرە ت ــساالمنىڭ بى ئهلهيهىس
: مۇنـداق دەيـدۇ   ) ئالالھ   ئۇنىـڭ يـۈزىنى ھۆرمهتلىـك قىلـسۇن          ( ئهلى  

بىــر كــۈنى ئۆمهرنىــڭ ئارقىــسىدىن كېتىــپ بــاراتتۇق، ئــۇ بىــر ئىــش « 
ىـــلهن كهيـــنىگه قارىۋىـــدى، يـــۈرىكىمىز بۇغۇزىمىزغـــا قاپلىـــشىپ  ب

ــدى ــان    » .قال ــا قىلغ ــۋەت ئات ــۇنداق ھهي ــۆمهرگه ئهنه ش ــالالھ   ئ ئ
ماڭـا  « ئـۇ شـۇ ھهيـۋەت بىـلهن ئورنىـدىن تـۇرۇپ كىـشىلهرگه               . ئىدى

بۈگـۈن بىزنىـڭ سـاڭا      « : دېـسه ، سـهلمان ئۇنىڭغـا      » ئىتائهت قىلىڭالر 
  .دەۋاتىدۇ» !جبۇرىيىتىمىز يوقبويسۇنۇش ۋە ئىتائهت قىلىش مه

ئۆمهرنىــــڭ ئورنىــــدا . ئۆمهرنىــــڭ ئــــاچچىقى كهلمهيۋاتىــــدۇ
ئــۆمهر . ھهرقانــداق بىــر كىــشى بولــسا، ئاچچىقلىنىــشقا ھهقلىــق ئىــدى

ــشالرنى   ــان ئى ــرى پهرز قىلغ ــڭ پهيغهمبى ــالالھ   ۋە ئۇنى ــشىلهردىن ئ كى
ــسىز رەت    ــداق سهۋەب ــۋى مۇن ــڭ تهلى ــكهن، ئۇنى ــان ئى تهلهپ قىلىۋاتق

ــدى قى ــق ئى ــشى ھهقلى ــڭ ئاچچىقلىنى ــسا، ئۇنى ــسالم   . لىن ــۇ ئى ــېكىن ئ ل
تهربىيىـــسى كـــۆرگهن ئـــۆمهر ئاچچىقالنمايۋاتىـــدۇ، ســـهلماننىڭ     
ــۇمكىن    ــى م ــهۋەبى بۇلۇش ــۇق س ــشىدە يولل ــراز بىلدۈرى ــۇنداق ئېتى مۇش

  :دەپ، بويسۇنماسلىقنىڭ سهۋەبىنى سوراۋاتىدۇ
  نېمىشقا؟  -
ر قاتارىـدا ئالغـان تونـۇڭ       سېنىڭ بويۇڭ ئېگىـز، باشـقا مۇسـۇلمانال         -

ــدىكى    ــۇڭا ئۇچاڭ ــدۇ، ش ــشىڭگه يهتمهي ــۇزۇن كىيى ــداق ئ ــېنىڭ مۇن س
ــايمىز    ــائهت قىلم ــۈچه ئىت ــى بىلمىگ ــن كهلگهنلىكىن ــڭ قهيهردى  -توننى

  .دېدى سهلمان
ــتى  ــىله ئايدىڭالش ــدى مهس ــا ئهم ــۆمهر  . مان ــهلمان ئ ــدا س قارىغان

لغــان بىــرەر مېتىــر رەختنــى باشــقا مۇســۇلمانالردىن ئــارتۇق ئېلىۋا     
ــپ      ــۈبهىگه كېلى ــۇنداق ش ــاكى ش ــا، ي ــگهن بهدگۇمانغ ــشايدۇ دې ئوخ

  !قاپتۇ
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ــشقا ھهقلىـــق   ــسا،  ئاچچىقلىنىـ ــۆمهر ئاچچىقالنـ ــدا ئـ ــۇ ئهھۋالـ بـ
ــدى ــدۇ ... ئى ــال ئاچچىقالنمايۋاتى ــۇ يهنى ــراق ئ ــدۇلالنى . بى ــوغلى ئاب ئ

  :چاقىرىپ
مىنىــڭ كىيگىــنىم ســېنىڭ   ! خــۇدا ھهققــى تــوغرا جــاۋاب بهر     -

  . دەيدۇ ئۆمهر- تونۇڭمۇ، ئهمهسمۇ؟
ــۇ ــشىغا     ھهئه ئ ــڭ كېيىۋېلى ــۇنى خهلىپىنى ــۇم،  مهن ئ ــڭ تون مىنى

ــدا     ــۇلمانالر قاتارى ــقا مۇس ــڭ باش ــۈنكى، خهلىپىنى ــان، چ ــپ تۇرغ بېرى
 -ئالغـان تـونى بـۇيى ئېگىــز بولغاچقـا، ئۇنىڭغـا تـوغرا كهلمهيــدىكهن      

  .دېدى ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر
 -ت قىلىمىــز ئهمــدى ســۆزۈڭنى ئــاڭاليمىز بۇيرۇقۇڭغــا ئىتــائه    

  .دەيدۇ، سهلمان
ــسىگه      ــۇقىرى پهللى ــڭ ي ــشاشال ئادالهتنى ــهلمانمۇ ئوخ ــۇ، س ئۆمهرم

چــۈنكى بــۇ ئىككىــسىنىڭ ھېچقايسىــسى ئۆزىنىــڭ شهخــسىيىتى . چىقتــى
ــسى      ــش نۇقتى ــشالرنى چىقى ــسى ئى ــدۇ، شهخ ــۈن غهزەپلهنمهيۋاتى ئۈچ

ســهلمان دۇنياغــا قىزىقماســلىقتا ئــادەتتىن تاشــقىرى     . قىلمايۋاتىــدۇ
. ۇر بولغــان ئــۆمهر ئىبنــى خهتتابنىــڭ پاكلىقىغــا شــهك قىلمايــدۇ مهشــه

ــرا       ــدە ئىج ــالىي دەرىجى ــهرىئىتى ئهڭ ئ ــڭ ش ــالالھ  نى ــۇ ئ ــراق ئ بى
ــالىي     ــۈبهىلهردىن خ ــانالردىن، ش ــادالهت گۇم ــى ئ ــسىكهن، ئىالھ قىلىن

ئۆمهرمــۇ ئــۆزىنى يــۇقىرى . ھالــدا ئوپئوچــۇق تهدبىقالنــسىكهن دەيــدۇ
ــادەتت  ــدۇ، ئ ــا قۇيۇۋالماي ــدا  ئورۇنغ ــۇقراالر ئالدى ــڭ پ ــر پۇقرانى ىكى بى

ــكهن     ــۆزىگه يهت ــشىدىن ئ ــۇندا رەت قىلى ــۇ يۇس ــشنى ش ــائهت قىلى ئىت
بهلكـــى ئـــۇ ئىالھـــى . ئـــازارالر بىـــلهن ھېسابلىـــشىپ ئولتۇرمايـــدۇ

ــڭ      ــۆزلهپ، ئۆزىنى ــنى ك ــدە يۈرگۈزۈش ــالىي دەرىجى ــادالهتنى ئهڭ ئ ئ
بىلمهســـتىن پۇقراالرنىـــڭ ئىتـــائهتتىن بـــاش تارتىـــشىنى كهلتـــۈرۈپ 
چىقارغــان بىــرەر خاتــالىق ئۆتكــۈزۈپ قويغانلىقىــدىن ئهنــسىرەپ      

ــا  . ســهلماننى ســۆزلىتىدۇ ــالالھ  نىــڭ دىنىغ ــسى ئ دېــمهك، ھهر ئىككىلى
ــدۇ   ــسىكهن دەي ــشىپ قالمى ــۈبهه ئارىلى ــۇنداق  . ش ــسى ش ھهر ئىككىلى
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يــۇقىرى چوققىغــا يهتكهنكــى، ئۇنىــڭ ئالدىــدا ھــازىرقى ئادەملهرنىــڭ 
ــ  ــىرىن چۈش ــدىكى ش ــادالهت ھهققى ــدۇ ئ ــك كۆرۈنى ــۇ كىچى . لىرى تولىم

ــان    ــۇنىڭدىن بۇي ــشى ش ــدە تهتبىقلىنى ــۇ دەرىجى ــڭ ب ــى ئادالهتنى ئىالھ
  .تهكرارلىنىپ باقمىدى

بۇ ھهقته يهنىمۇ كـۆپ توختىلىـشنىڭ ھـاجىتى بـارمۇ؟ ھـاجىتى بـارالر               
  .تارىخ كىتابلىرىغا مۇراجىئهت قىلسۇن
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   ئىمانى ئهخالقالر-4
ــسان پائال ــالغۇچى كهڭ    ئىن ــگه ئ ــۆز ئىچى ــسىنى ئ ــڭ ھهممى ىيىتىنى

مهنىگه ئىـگه ئهخـالق ۋە ئهخالقنىـڭ ئىمانغـا زىـچ باغلىنىـشى ئىـسالم                
ــسىدۇر    ــر بهلگى ــك بى ــڭ كۆرۈنهرلى ــسكه   . دىنىنى ــان، ھهدى ــز قۇرئ بى

ــلهن   ــۆزلىگىنىمىزدە ئهخـــالق بىـ ــسىدا سـ ھهقىقـــى ئهگىـــشىش توغرىـ
ـ           بىـراق بـۇ    . دۇقئىماننىڭ مۇناسـىۋىتىگه ئىـشارەت قىلىـپ ئـۆتكهن ئى

ــرەك  ــشىمىز كې ــرەك يۇرتى ــۇ بهك ــىلىنى تېخىم ــدەك . مهس ــۇ ھازىرقى بولۇپم
ــدا    ــدا تۇرغان ــتىش ئالدى ــپ، كې ــامهن ئايرىلى ــدىن تام ئهخــالق ئىمان

  !سۈرە رەئىدنىڭ مۇنۇ ئايهتلىرىگه قاراڭ! تېخىمۇ شۇنداق 
پهرۋەردىگارىــڭ تهرىپىــدىن ســاڭا نازىــل    !)ئــى مــۇھهممهد («

ــىنىڭ ھهق  ــان نهرس ــادەم  قىلىنغ ــدىغان ئ ــى بىلى ــى ( ئىكهنلىكىن ھهقن
ــلهن ئوخــشاش بوالمــدۇ؟ )كۆرمهيــدىغان دىلــى ــالالھ   (كــور ئــادەم بى ئ

 نهســىههت -پهقهت ئهقىــل ئىگىلىــرىال پهنــد  )نىــڭ ئايهتلىرىــدىن 
ــدۇ ــدىگه . ئالى ــڭ ئهھ ــالالھ   نى ــۇالر ئ ــشۇرغان  (ئ ــالالھ   تاپ ــى ئ يهن

ــشالرغا  ــدۇ ) ئى ــسىنى بۇزماي ــدۇ،بهرگهن ۋەدى ــا قىلى ــ. ۋاپ ــالالھ   ئ ۇالر ئ
 رەھىـم قىلىـشتىن ئىبـارەت ئهمرىنـى     -سـىله  )ئهقرىباالرغـا -خىـش (نىـڭ 

ــشىدىن    ــساب ئېلىنى ــدۇ،قاتتىق ھې ــن قورقى ــدۇ،ئالالھ   دى ــا كهلتۈرى بهج
ــدۇ ــۆزلهپ . قورقىــ ــى كــ ــڭ رازىلىقىنــ ــكهن (پهرۋەردىگارىنىــ يهتــ
نامـازنى ئـادا قىلغـانالر،بىز رىزىـق        )پهرز(سـهۋر قىلغـانالر،   )كۈلپهتلهرگه

ــال قىلىـــپ  ــۈكتىن-بهرگهن مـ ــدا( مۈلـ ــالالھ   يولىـ ــۇرۇن ۋە )ئـ يوشـ
ــارقىلىق      ــشىلىقى ئـ ــانالر ۋە ياخـ ــهرپ قىلغـ ــۇندا سـ ــكارا يوسـ ئاشـ

يهنـى بىلمهسـتىن يامـان ئىـش قىلىـپ          (يامانلىقىنى دەپئى قىلىـدىغانالر   
ــا      ــدىغانالر،يامانلىق قىلغۇچىالرغ ــش قىلى ــشى ئى ــسا،ئارقىدىن ياخ قال

ئهنه )  ته بولىــــدىغانالركهڭ قورســــاق بولۇپ،ياخــــشى مۇناســــىۋەت
ــدۇ  ــشى بولى ــاخىرەتلىكى ياخ ــۇالرنىڭ ئ ــدىغان  . ش ــۈ تۇرى ــۇالر مهڭگ ئ

ــاتىلىرى،خوتۇنلىرى ۋە ئهۋالدىنىـــڭ  جهنـــنهتكه كىرىـــدۇ،ئۇالرنىڭ ئـ
ــدۇ    ــنهتكه كىرىــ ــشىالرمۇ جهنــ ــدىكى ياخــ ــشتىلهر .ئىچىــ پهرىــ
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ــۇالرنى ــڭ (ئ ــۈن جهننهتنى ــارەكلهش ئۈچ ــسىدىن  )مۇب ــر دەرۋازى ھهربى
ــدۇ ــشتى. (كىرى ــاداپهرى ــۇ دۇني ــانلىقىڭالر  « )لهر ئ ــهۋرنى دوســت تۇتق س

ئاخىرەتلىكنىــڭ ياخــشى بولۇشــى !ئۈچــۈن ســىلهرگه ئامــانلىق بولــسۇن
ئـــالالھ   غـــا بهرگهن ۋەدىـــسىنى . دەيـــدۇ» ! نېمىـــدېگهن ئوبـــدان

ــىله    ــڭ س ــالالھ   نى ــيىن بۇزغانالر،ئ ــتهھكهملىگهندىن كې ــم -مۇس رەھى
ــانالر،يهر ي   ــى تۇتمىغ ــارەت ئهمرىن ــشتىن ئىب ــق  قىلى ــدە بۇزغۇنچىلى ۈزى

ــدۇ    ــار بولىــــ ــكه دۇچــــ ــۇالر لهنهتــــ ــانالر  ئهنه شــــ قىلغــــ
   »ئاخىرەتلىكى يامان بولىدۇ )ئۇالرنىڭ(ۋە

ــىله  ــايهتلهردە س ــۇ ئ ــى   -ب ــڭ رازىلىقىن ــالالھ  نى ــش، ئ ــم قىلى  رەھى
ئىزدەپ سهۋرچان بۇلـۇش، نامـاز ئۇقـۇش، زاكـات بىـرىش، يامـانلىقنى              

ــۇش   ــن قورق ــالالھ  تى ــۇش، ئ ــلهن يۇي ــشىلىق بى ــساب ياخ ــاتتىق ھې ، ق
ئېلىنىــشتىن قورقــۇش، قاتــارلىق ئهخالقــالر ناھــايىتى روشــهن كۆرســىتىپ 

ــدى ــدىن   . بېرىل ــارى تهرىپى ــساالمغا پهرۋەردىگ ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ــدە     ــۈرۈش، ھهققى ــان كهلت ــا ئىم ــىنىڭ ھهقلىقىغ ــان نهرس ــل قىلىنغ نازى
ســـۆزلهۋېتىپ، ئهخالققـــا رىئـــايه قىلىـــشنىڭ ئوتتۇرىغـــا قويۇلىـــشى  

ــڭ ئىماننىــــڭ تهقهززاســــى ئىكهنلىكىنــــى ئېنىــــق      ئهخالقى نىــ
ــهندۈرىدۇ ــوق،     . چۈش ــۇد بهرھهق ي ــقا مهئب ــن باش ــالالھ  تى ــى ئ يهن

مــــۇھهممهد ئهلهيهىســــساالم ئــــالالھ  نىــــڭ پهيغهمبىــــرى دەپ  
ــى     ــالر بۇلۇش ــيىلگهن ئهخالق ــايهتته دې ــۇر ئ ــشىدە مهزك ــشهنگهن كى ئى

  .كېرەك
ىغان بىـــر مهزكـــۇر ئـــايهتلهر ئىچىـــدە ئاالھىـــدىرەك مهنه بېرىـــد

ــار ــايهت ب ــسىمۇ . ئ ــۇ بول ــا   « ئ ــسىگه ۋاپ ــڭ ئهھدى ــالالھ  نى ــۇالر ئ ئ
ــدۇ  ــسىنى بۇزماي ــدۇ، بهرگهن ۋەدى ــايهت » قىلى ــگهن ئ ــڭ . دې قۇرئاننى

بـۇ بىـزگه    . ھهقلىقىنى بىلگهن ئادەملهرنىـڭ بىرىنچـى سـۈپىتى ئهنه شـۇ          
  :تۆۋەندىكى ئىككى ئىشنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ــشىنىش ئــ  -1 ــگه ئى ــڭ ھهقلىقى ــسان  قۇرئاننى ــڭ ئىن الالھ   تائاالنى
  .پىترىتىدىن ئالغان ئهھدىسىنىڭ تهقهززاسىدۇر
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ــالىلىرىنى «  ــادەم ب ــدا پهرۋەردىگارىــڭ ئ ــلىنى(ئۆزۋاقتى ــى نهس ) يهن
ــڭ  ــڭ(ئۇالرنى ــۆزلىرىگه  ) ئاتىلىرىنى ــۇالرنى ئ ــاردى ۋە ئ ــتىدىن چىق پۇش

ــۇۋاھ قىلىـــپ ــمۇ؟« :گـ ــارىڭالر ئهمهسـ ــىلهرنىڭ پهرۋەردىگـ » مهن سـ
ــدى  ــالال (دېـ ــى ئـ ــارى   يهنـ ــڭ پهرۋەردىگـ ــڭ ئۇالرنىـ ھ   ئۆزىنىـ

ــدۇردى،ئۇالر   ــرار قىل ــالىلىرىنى ئىق ــادەم ب ــرلىكىگه ئ ــگه ۋە بى ئىكهنلىكى
ھهئه،سـهن بىزنىـڭ    « :ئـۇالر ).ئىقرار قىلىپ بـۇنى ئـۆز ئۈسـتىگه ئالـدى         

ــق بهردۇق   ــهن، گۇۋاھلىـ ــدى» پهرۋەردىگارىمىزدۇرسـ ــۈرە  ( » دېـ سـ
  ) . ئايهت -172ئهئراف 

تتۇرىغــا قۇيۇلغــان ئهخالقــالر مــاھىيهتته    مهزكــۇر ئــايهتته ئو -2
ــن ۋەدىــسى  ــا بهرگهن چى ــالالھ  ق ــۇ . مۇئمىنالرنىــڭ ئ ــارالر ب ــانى ب ئىم

  .ۋەدىگه ۋاپا قىلىدۇ، ئىمانسىزالر ئۇنى بۇزىدۇ
  .مانا بۇ ئىسالمدىكى ئهخالقنىڭ ماھىيتىدۇر

يهنـى ئىنـساننىڭ    . شۈبهىسىزكى،  ئىنـسان خاراكتېرىـدا ئهخـالق بـار         
هتلىرى مهلـــۇم ئادەملهرنىـــڭ تـــوغرا يـــاكى خاتـــا بـــارلىق پائـــالىي

بــۇ . دېيىــشىدىن قهتئىيــنهزەر مهلــۇم ئهخالقــى قىممهتــكه ئىــگه بولىــدۇ
ئهخالقــى قىممهتــلهر ئىنــساننىڭ ھايۋانغــا ئوخــشاش بىــرال خىــل       
تهبىـــئهتكه ئىـــگه ئهمهس، بهلكـــى قـــوش خـــاراكتېرگه ئىـــگه      
ــى     ــۇپ، بىرىنـ ــولنى تونـ ــى يـ ــدىكى ئىككـ ــانلىقتىن ۋە ئالدىـ بولغـ

ــدۇ  ــپ چىقى ــدىن كېلى ــلهن    «: تاللىغانلىقى ــول بى ــشى ي ــسانغا ياخ ئىن
  ) . ئايهت -10سۈرە بهلهد  ( » يامان يولنى كۆرسهتمىدۇقمۇ؟

ــز ياخــشى، يامــان يــولنى كۆرســهتتۇق « . شۈبهىــسىزكى، ئىنــسانغا بى
ئــۇ مــۇئمىن بولــۇپ ياخــشى يولــدا مېڭىــپ شــۈكۈر قىلغۇچىــدۇر، يــاكى 

  ) . ئايهت -3ئىنسان سۈرە  (  » كۇپرىلىق قىلغۇچىدۇر
روھ بىـــلهن ۋە ئـــۇنى چىرايلىـــق قىلىـــپ ياراتقـــان، ئۇنىڭغـــا  « 

يامــانلىقنى بىلــدۈرگهن زات بىــلهن قهســهمكى ، روھىنــى پــاك -ياخــشى
-كـۇفرى ۋە پىـسقى    (نهپـسىنى   . قىلغان ئادەم چوقـۇم مۇرادىغـا يېتىـدۇ         
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ســۈرە  ( »كهمــسىتكهن ئــادەم چوقــۇم نائۈمىــد بولىــدۇ ) فۇجــۇر بىــلهن
  . )ئايهتلهر -10~8شهمس 

ــدا    ــان يول ــاكى يام ــدا، ي ــا ياخــشى يول ــداق ۋاقىتت ــسان ھهرقان ئىن
گاھىـــدا يامـــان يـــولنى ياخـــشى دەپ . مېڭىـــشنى ئـــۆزى تالاليـــدۇ
  .ئويالپ، زىيان تارتىپمۇ قالىدۇ

ســـىلهرگه ئهمهللىـــرى جهھهتـــتىن ئهڭ زىيـــان تـــارتقۇچىالرنى  « 
ئهمهللىــرى يوققــا ئېيتىــپ بېرەيلىمــۇ؟ ئــۇالر ھايــاتىي دۇنيــادا قىلغــان 

چىققــان ئهممــا ئــۆزلىرى ئوبــدان ئىــش قىلــدۇق دەپ ئويلىغــان       
  ) . ئايهتلهر -104،-103سۈرە كهھف  ( » ئادەملهردۇر

ــالالش       ــڭ ت ــانلىقى ئۇنى ــول تاللىمىغ ــوغرا ي ــساننىڭ ت ــېكىن ئىن ل
ــسان      ــڭ ئىن ــى قىممهتنى ــدۇ ۋە ئهخالق ــا چىقارماي ــى يوقق ئهركىنلىكىن

ئىنـــسان . نلىقىنى يوققـــا چىقارمايـــدۇپائالىيىتىـــدىن ئايرىلمايـــدىغا
ــاكى      ــېچكىم ھهتت ــا ھ ــڭ بارلىقىغ ــى قىممهتلهرنى ــدە ئهخالق پائالىيىتى
ــهك      ــدۇرغۇچىالرمۇ ش ــۈبهه تۇغ ــقا ش ــسىزالر ۋە باش ــستالر، دىن ماتېرىيالى

ــدۇ ــى  . قىلماي ــدە ئهخالق ــسان پائالىيىتى ــىله ئىن ــۇيهردىكى مهس ــۇڭا ب ش
ــۇقى ئهمهس  ــاكى يوقلـ ــارلىقى يـ ــڭ بـ ــ. قىممهتنىـ ــى بهلكـ ى ئهخالقـ

نــى كىــم بىكىتىــپ بېرىــدۇ    »ئــۆلچهم«قىممهتنــى ئۆلچهيــدىغان  
ماتېرىيالىــــستالر، تهرەققىيــــپهرۋەرلهر ، شــــهرىئهتنىڭ . مهسىلىــــسى

ــۆز    ــلىرى ئ ــڭ پىكىرداش ــدىغانالنالر ۋە ئۇالرنى ــراپ قىلماي ــانۇنىنى ئېتى ق
ئهممــا . خاھىــشلىرىغا تــوغرا كېلىــدىغان تۈرلــۈك كۆزقاراشــالردا بولــدى 

ـ    نـى جاھـاننى ياراتقـان ئـالالھ   بهلگىلهيـدۇ،      »ئـۆلچهم «اال ئالالھ  تائ
 » يــارىتىش ۋە بــۇيرۇش راســتىنال ئــالالھ  نىــڭ ئىلكىدىــدۇر « : دەيــدۇ

  ) . ئايهتنىڭ بىر قسىمى -54سۈرە ئهئراف ( 
ــى    ــسان پىترىتىن ــالالھ   ئىن ــالنغاندا ئ ــا ئاساس ــڭ مهزمۇنىغ قۇرئاننى

ــارى ئىك   ــسانالرنىڭ پهرۋەردىگ ــڭ ئىن ــالالھ  نى ــالالھ   ئ ــگه ۋە ئ هنلىكى
ــن ۋەدە       ــته چى ــۇ ھهق ــان ۋە ب ــۇۋاھ قىلغ ــا گ ــېرىكى يوقلۇقىغ ــڭ ش نى

ــان ــۇر   . ئالغـ ــپ مهزكـ ــى ئهۋەتىـ ــيىن پهيغهمبهرلهرنـ ــدىن كېـ ئانـ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
120

. ئهھــدىنى ئىجــرا قىلىــش توغرىــسىدا ئىنــسانالردىن ۋەدە ئالغــان     
ــادەت       ــا ئىب ــالالھ  ق ــۇيىچه ئ ــى ب ــڭ تهقهززاس ــۇ ۋەدىنى ــسانالر ش ئىن

نـى ئـالالھ  تىـن قۇبـۇل قىلىـپ           »ئـۆلچهم « قىلىشى،   قىلىشى ۋە ئىتائهت  
ئىمـانلىقالر شـۇ ۋەدىـگه ۋاپـا قىلىـدۇ،          . ئۇنىڭغا رىئـايه قىلىـشى كېـرەك      

ــدۇ ــى بۇزمايـ ــسىنى  . ۋەدىنـ ــا بهرگهن ۋەدىـ ــالالھ  قـ ــسىزالر ئـ ئىمانـ
ــدۇ  ــيىن بۇزى ــتهھكهملىگهندىن كې ــىله . مۇس ــڭ س ــالالھ  نى ــم -ئ  رەھى

ــدۇ، ي    ــى تۇتماي ــارەت ئهمرىن ــشتىن ئىب ــق  قىلى ــدە بۇزغۇنچىلى هر يۈزى
  . قىلىدۇ

. خۇالســه شــۇكى ئهخالقــى ئــۆلچهمنى پهقهت ئــالالھ  ال بهلگىلهيــدۇ 
ماۋۇ ھـاالل، مـاۋۇ ھـارام، مـاۋۇ چىرايلىـق، مـاۋۇ سـهت، مـاۋۇ دۇرۇس،                 

ــدۇ    ــالالھ  ال دېيهلهي ــۆزنى پهقهت ئ ــگهن س ــاۋۇ دۇرۇس ئهمهس دې . م
ــ   ــۇ ئ ــۇيىچه مۇش ــى ب ــڭ تهقهززاس ــۆز ئىمانىنى ــانلىقالر ئ ۆلچهملهرگه ئىم

  . رىئايه قىلىدۇ
ھــازىرقى زامــان جــاھىلىيتىگه نىــسبهتهن ئاالھىــدىرەك ئهھمىــيهتكه  

بــۇ كــۈنلهردە : ئىــگه، ئهخالققــا مۇناســىۋەتلىك مۇنــداق بىــر ســۆز بــار 
ــدۇرۇۋالغان    ــادەتكه ئايالنـ ــڭ ئـ ــاكى كوللېكتىپنىـ ــشىلهرنىڭ ،يـ كىـ
ــاكى     ــلىرى، ي ــڭ ئىنكاس ــاددى ۋەزىيهتنى ــشچان م ــشلىرى، ئۆزگىرى ئى

ــ ــتۇرىدىغان    -ۆزئـــ ــشنى ئۇڭايالشـــ ــامىله قىلىـــ ــارا مۇئـــ  ئـــ
ــدۇ    ــالق دەپ تۇنۇلىۋاتى ــىدا ئهخ ــلىكلهر غهرب دۇنياس . مهنپهئهتپهرەس

داۋامى يـوق، سـاباتى يـوق، ئىنـسانالر ھاياتىـدا ھهقىقـى ئاكتۇئـاللىقى               
ئــالالھ  نىــڭ ئهڭ دەســلهپته . نهرســىلهر ئهخــالق بواللمايــدۇ يــوق بــۇ

ەپ بۇيرۇغـان ئىـشالرنى ئـالالھ  نىـڭ          ئىنسانالردىن ئـالالھ   ياخـشى د       
ــايه    ــسىگه رىئ ــدە ئالغــان چىــڭ ۋەدى ــى ئۈچــۈن قىلىــش ھهققى رازىلىق

ھهقىقـى مهنـپهئهت ئـالالھ  نىـڭ ئهمىرلىـرىگه           . قىلىش ئهخالق بولىـدۇ   
ــىدۇ   ــشقا ئاش ــلهن ئى ــش بى ــايه قىلى ــار  .(«. رىئ ــى ئىنك پهيغهمبهرلىرىن

ــانلىقتىن ھـــاالك قىلىنغـــان ى ئىمـــان شـــهھهرلهرنىڭ ئاھالىـــس)قىلغـ
ــدىن،گۇناھالردىن(ئېيتقـــان ۋە  ــسا ئىـــدى) كۇفرىـ ــاقالنغان بولـ  ، سـ
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ــۋەتته ــسهر    ، ئهل ــا مۇيهس ــڭ پاراۋانلىقلىرىغ ــمان  زېمىننى ــۇالرنى ئاس ئ
  ) . ئايهت -96سۈرە ئهئراف  ( » قىالتتۇق

ــاب  ــى كىت ــاراالر  ( ئهگهر ئهھل ــۇدىيالر ۋە ناس ــى يهھ ــالالھ   ) ( يهن ئ
ئــالالھ   (ئىمــان ئېيتــسا ۋە )قىــيغــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ھهقى  

ــشالردىن ــگهن ئى ــاھلىرىنى  )چهكلى ــدى،ئۇالرنىڭ گۇن ــسا ئى ــز قىل پهرھى
ــز چوقــۇم كهچۈرەتتۇق،ئــۇالرنى چوقــۇم نــازۇ  نېمهتلىــك جهنــنهتكه -بى

ــۇق ــارى   . كىرگۈزەتتـ ــا ۋە پهرۋەردىگـ ــۇالر تهۋراتقا،ئىنجىلغـ ئهگهر ئـ
ــا ئه  ــقا كىتابالرغ ــان باش ــل قىلىنغ ــۇالرنى نازى ــدىن ئ ــسا تهرىپى مهل قىل

ئــۇالر چوقــۇم ئۈســتىلىرىدىن ۋە ئايــاغلىرى ئاســتىدىن يهر     , ئىــدى
 زېمىنــــدىن كهڭ رىزىــــق -يهنــــى ئۇالرغــــا ئاســــمان (ئىــــدى
  ) ئايهتلهر -66،-65سۈرە مائىدە ( »)...   بېرىلهتتى

ئىمــانلىقالر ئهخالققــا رىئــايه قىلىــشنى ئــالالھ  نىــڭ ئامــانىتى دەپ  
ــدۇ ــى «. تونۇي ــالالھ   س ــسىزكى ئ ــسىگه شۈبهى ــانهتلهرنى ئىگى لهرنى ئام

قايتۇرۇشقا، كىشىلهر ئارىـسىدا ھۆكـۈم قىلغانـدا ئادىـل ھۆكـۈم قىلىـشقا              
  )ئايهت -58سۈرە نىسا  ( »... بۇيرۇيدۇ

ئــالالھ  نىــڭ دەرگاھىــدىن كهلــگهن ئهخالققــا رىئــايه قىلىــش       
بـۇ ئـالالھ  نىـڭ       . ئىگىسىگه قايتۇرۇشـقا تىگىـشلىك تـۇنجى ئامـانهتتۇر          

ــرار قىلغانلىقىنىــڭ تهقهززاســىدۇرئىالھلىقىنــى  ــۇ چــوڭ ئامــانهتنى . ئىق ب
ــۆزگىلهرگه    ــۆزىگه ۋە ئــ ــساننىڭ ئــ ــايتۇرۇش ئىنــ ــسىگه قــ ئىگىــ

ــدۇ  ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــانهتلهرنى ئ ــارلىق ئام ــدىغان ب ئهخــالق ... چېتىلى
  . دېگهن ئهنه شۇ

ھــازىرقى زامــان جــاھىلىيتىگه نىــسبهتهن ئاالھىــدىرەك ئهھمىــيهتكه  
مهزكــۇر : ۋەتلىك يهنه مۇنــداق بىــر ســۆز بــار ئىــگه، ئهخالققــا مۇناســى

ــانهتلهر بهزى  ــى ئام ــتىن،   -ئهخالق ــاس بولماس ــامىلىلهرگىال خ ــر مۇئ بى
شـۇنىڭ  . بهلكى مۇئامىله تۈرلىرىنىـڭ ھهممىـسىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ           

ــان       ــلهن قىلغ ــارى بى ــسى ۋە ئىختىي ــۆز ئىرادى ــساننىڭ ئ ــۈن ئىن ئۈچ
ــ   ــڭ س ــى ئامانهتنى ــسى ئهخالق ــشالرنىڭ ھېچقايسى ــدۇئى .  ىرتىدا قالماي
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پىكىـــر ، _ سىياســـهت، ئىقتىـــساد، ئىجتىمـــائىيهت، ســـهنئهت، ئـــوي
ــتالر   ــان ۋاقىـ ــارام ئېلىۋاتقـ ــشلهۋاتقان ۋە ئـ ــڭ  ... ئىـ ــا بۇالرنىـ مانـ

بــۇ ۋەدىنــى ئىمــانلىق   . ھهممىــسى ئهخــالق دائىرىــسىگه كىرىــدۇ   
مهرھهمهتلىـك  «. كىشىلهر ئىماننىـڭ تهقهززاسـى بـۇيىچه ئىجـرا قىلىـدۇ          

ــڭ ــالالھ   نى ــدىغان)ئ ــشى كۆرى ــۆزلىرىنى  )ياخ ــدا ئ ــدىلىرى زېمىن بهن
ــدۇ،نادانالر     ــلهن ماڭىـــ ــك بىـــ ــۇپ تهمكىنلىـــ ــۆۋەن تۇتـــ تـــ

ســىلهرگه ئامــانلىق  « :ســۆز قىلــسا،ئۇالر )ياقتۇرمايــدىغان)ئۇالرغــا
ئـۇالر  ).يهنـى گۇنـاھ بولمايـدىغان سـۆزلهرنى قىلىـدۇ         )دەيدۇ» تىلهيمىز  

ا تـــۇرۇش كېچىلهرنـــى پهرۋەردىگارىغـــا ســـهجدە قىلىـــش ۋە قىيامـــد
ــلهن ــلهن)بى يهنــى ئــالالھ   )ئــۇالر.ئۆتكۈزىــدۇ)يهنــى نامــاز ئوقــۇش بى

ــدىلهر  ــدىغان بهن ــدۇ)ياخــشى كۆرى ــارىمىز« :ئېيتى ــزدىن !پهرۋەردىگ بى
ــازابى   ــازابىنى دەپئــــى قىلغىن،جهھهننهمنىــــڭ ئــ ــنهم ئــ جهھهنــ

ــقهتهن ــمهنلىرىڭدىن)ھهقىـ ــېنىڭ دۈشـ ــدۇ) سـ ــنهم .ئايرىلمايـ جهھهنـ
يهنــى ئــالالھ   )ئــۇالر.»يامــان جايــدۇر ھهقىــقهتهن يامــان قارارگاھتۇر،

خىــراجهت قىلغاندا،ئىــسراپچىلىقمۇ  )ياخــشى كۆرىــدىغان بهنــدىلهر  
ئـــۇالر .قىلمايـــدۇ،بېخىللىقمۇ قىلمايـــدۇ،ئوتتۇراھال خىـــراجهت قىلىـــدۇ

ئــالالھ   غــا ئىككىنچــى بىــر مهبــۇدنى شــېرىك قىلمايــدۇ،ئالالھ   ھــارام 
دۇ،زىنا قىلغــــان نــــاھهق ئــــادەم ئۆلتــــۈرۈش ئىــــشىنى قىلمايــــ

ئــۇ جازاغــا )ئــاخىرەتته)نــى قىلىــدىكهن،)گۇنــاھالر)قىلمايــدۇ،كىمكى بــۇ
ــدۇ ــدۇ،ئۇ   .ئۇچراي ــازاب قىلىنى ــسىلهپ ئ ــا ھهس ــۈنى ئۇنىڭغ ــامهت ك قىي

ــدۇ   ــدا قالى ــان ھال ــدە خارالنغ ــازاب ئىچى ــۈ ئ ــڭ )پهقهت.مهڭگ ئۇالرنى
ــدىن ــدا ) )ئىچى ــادىكى چېغى ــۇ دۇني ــان ۋە )ب ــان ئېيتق تهۋبه قىلغان،ئىم

رنــى قىلغــانالرال بــۇ ھالــدا قالمايــدۇ،ئالالھ   ئۇالرنىــڭ ياخــشى ئهمهلله
گۇنــاھلىرىنى ياخــشىلىققا ئالماشــتۇرىدۇ،ئالالھ   تولىمــۇ مهغپىــرەت     

تهۋبه )گۇناھلىرىغـــا)كىمكـــى.قىلغۇچىـــدۇر ۋە مهرھهمهت قىلغۇچىـــدۇر
ــۈزلهنگهن     ــا ي ــالالھ   غ ــدىكهن،ئۇ ئ ــى تۈزەي ــدىكهن ۋە ئهمهلىن قىلى

 تهۋبىــسىنى قوبــۇل قىلىپ،ئۇنىڭــدىن يهنــى ئــالالھ   ئــۇ نىــڭ)بولىــدۇ
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يهنــــى ئــــالالھ   ياخــــشى كۆرىــــدىغان )ئــــۇالر).رازى بولىــــدۇ
ــدىلهر ــاڭالپ     )بهن ــۆزنى ئ ــان س ــدۇ، يام ــق بهرمهي ــان  گۇۋاھلى يالغ

ــدۇ  ــابلىق بىـــلهن ئۆتـــۈپ كېتىـ ــدا ئالىيجانـ ــا .قالغـــان چاغـ ئۇالرغـ
 نهســــــىههت -پهرۋەردىگارىنىــــــڭ ئــــــايهتلىرى بىــــــلهن ۋەز

يهنــى ئــۇنى بېرىلىــپ ئىخــالس بىــلهن )المايــدۇقىلىنــسا،گاس،كور بولۇۋ
بىـــزگه ئايـــاللىرىمىز ۋە !ئـــى پهرۋەردىگـــارىمىز« :ئـــۇالر).ئاڭاليـــدۇ

ــشىڭنى  ــادلىق بېغىشلى ــارقىلىق ش ــز ئ ــاڭا  )ئهۋالدلىرىمى ــزگه س ــى بى يهن
تىلهيمىز،بىزنــــى )ئىتــــائهتمهن پهرزەنــــت ئاتــــا قىلىــــشىڭنى   

يهنـــــــى تهقۋادارالرنىـــــــڭ )تهقۋادارالرنىـــــــڭ پېـــــــشۋاسى
ــۇچىنهمۇنىس ــشىلىققا دەۋەت قىلغ ــن )ى،ياخ ــدۇ» قىلغى ــۇالر .دەي ئهنه ش

ــدۇ،ئۇالر     ــلهن مۇكاپاتلىنى ــنهت بى ــۈن جهن ــانلىقى ئۈچ ــهۋرلىك بولغ س
ــته  ــان)جهننهت ــدىن قىلىنغ ــشتىلهر تهرىپى ــلهن )پهرى ــاالم بى ــا ۋە س دۇئ

ــدۇ ــى ئېلىنىـ ــدۇ . قارشـ ــۈ قالىـ ــته مهڭگـ ــۇالر جهننهتـ ــنهت  ، ئـ جهنـ
ــاھ  ــۈزەل قارارگ ــدېگهن گ ــد ! نېمى ــاي نېمى ــۈزەل ج ــۈرە  ( ! ېگهن گ س

  ) . ئايهتلهر -76~63فۇرقان 
ــڭ    ــالىيهتلهردە پهرۋەردىگارىنىـ ــي پائـ ــشىلهر ئهمهلىـ دەرۋەقه كىـ

بــۇ ئاســىيلىقالر ئىمــانى ئهخالقالرغــا    . ئهمــرىگه ئاســىيلىق قىلىــدۇ  
 -شـــۇنداقتىمۇ ئــۇالر گۇنـــاھ . ناھــايىتى بهك مۇناســـىۋەتلىك بولىــدۇ  
ــسا، گۇ  ــاالل سانىمى ــسىيهتلهرنى ھ ــاھمهئى ــالالھ  -ن ــسىيهتلهرنى ئ  مهئى

نىــڭ ئهمــرىگه ئالماشــتۇرۇپ قانۇنالشتۇرۇۋالمىــسىال ئىمانــدىن چىقىــپ 
لـــېكىن بـــۇ ئهخالقنىـــڭ ئىمانغـــا زىـــچ باغلىنىـــشلىق  . كهتمهيـــدۇ

ئىكهنلىكىنى ۋە ئهخالققـا رىئـايه قىلىـشنىڭ كهلىـمه شـاھادەتنى ئىقـرار              
ــ   ــى يوققـ ــدە ئىكهنلىكىنـ ــۈپ قائىـ ــان تـ ــتىگه قۇرۇلغـ ا قىلىـــش ئۈسـ

ــدۇ ــا    . چىقىرالماي ــشى ئهخالقق ــان كى ــرار قىلغ ــاھادەتنى ئىق ــمه ش كهلى
ئهخالققــا رىئــايه قىلمىــسا كهلىــمه شــاھادەتنى . رىئــايه قىلىــشى كېــرەك

گۇنــاھ ئۆتكــۈزۈپ ســالغان بهنــدىن ئــالالھ   . ئىقــرار قىلغــان بولمايــدۇ
ــسا   ــلهن ئىمــان دائىرىــسىدىن چىقىرىۋەتمهيــدۇ، خالى ئــۆز رەھمىتــى بى
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گۇناھكـار  . ىـرەت قىلىـدۇ، خالىـسا ئۇنىڭغـا ئـازاب قىلىـدۇ           ئۇنىڭغا مهغپ 
ــسىال    ــايهتنى قانۇنالشتۇرۇۋالمىـ ــسىال ، جىنـ ــاالل سانىمىـ ــاھىنى ھـ گۇنـ

گۇنـــاھ : لـــېكىن بـــۇ. ئـــالالھ   ئـــۇنى دوزاختـــا مهڭگـــۈ قويمايـــدۇ
ــاھ    ــېچگهپ ئهمهس گۇنـ ــدە ھـ ــڭ نهزىرىـ ــالالھ  نىـ ــۈزۈش ئـ ئۆتكـ

بهرىبىــــر ئۆتكــــۈزۈش ۋە ئۆتكۈزمهســــلىك ئىمانغــــا نىــــسبهتهن 
ــك ــان كهم. دېگهنلى ــدۇ،    -ئىم ــسا كېمىيى ــاھ قىل ــدۇ، گۇن ــادە بولى  زىي

ــائهت ــدۇ -ت ــادە بولى ــسا زىي ــادەت قىل ــل .  ئىب ــان تارازىــسى بىرخى ئىم
ــايه قىلىــش ۋە  . تۇرىۋەرمهيــدۇ بهلكــى ئــۇ ئــالالھ  نىــڭ ئهمــرىگه رىئ

ــدۇ    ــۆۋەنلهپ تۇرىـ ــۇقىرىالپ ۋە تـ ــاراپ يـ ــلىققا قـ ــۇنى .  قىلماسـ بـ
:  ر ئهلهيهىســساالمنىڭ مۇنــۇ ھهدىــسى كۇپــايهدەلىللهشــكه پهيغهمــبه

زىنــاخور مــۇئمىن ھــالهتته تــۇرۇپ زىنــا قىلمايــدۇ، ئــوغرى مــۇئمىن   «
ــدۇ  ــق قىلمايـ ــۇرۇپ ئوغرىلىـ ــالهتته تـ ــلىم  ( »  ھـ ــارى ۋە مۇسـ بۇخـ

  ) رىۋايىتى 
ــسىدا     ــڭ ئوتتۇرىـ ــلهن ئهخالقىنىـ ــان بىـ ــس ئىمـ ــۇر ھهدىـ مهزكـ

شقا؛ ئىـــسالمىي ئايرىلمـــاس مۇناســـىۋەتنىڭ بـــارلىقىنى بايـــان قىلىـــ
ئۈممهتنىڭ ئىالھىـي ئـۈممهت بۇلـۇش سـۈپىتى بىـلهن ئهقىـدە ئـۈممىتى               
ــانىي     ــكه؛ ئىمـ ــى چۈشهندۈرۈشـ ــۈممىتى ئىكهنلىكىنـ ــالق ئـ ۋە ئهخـ
ئهخالقالرغا رىئـايه قىلىـش ئىماننىـڭ راسـتلىقىنى سـىنايدىغان سـىنتاش             

ــڭ      ــدىغان ئادەملهرنى ــايه قىلماي ــا رىئ ــۇپ، ئهخالقق ــانىم «: بۇل ئىم
ەپ داۋا قىاللمايــــدىغانلىقىنى دەلىللهشــــكه كۇپــــايه د» راســــتچىل

  .قىلىدۇ
ــال      ــۇر ۋە ئاكتۇئ ــى چوڭق ــۇ ھهقىقهتن ــۇلمانالر ب ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت

  .چۈشهنگهن ئىدى
ــالالھ   ئۇنىڭــــدىن رازى بولــــسۇن(ئائىــــشه  پهيغهمــــبهر ) ئــ

ــورالغاندا   ــسىدا سـ ــى توغرىـ ــساالمنىڭ ئهخالقـ ــڭ «: ئهلهيهىسـ ئۇنىـ
ــدى   ــان ئى ــى قۇرئ ــدۇ» ئهخالق ــاھهتلىك،   .دەي ــدېگهن پاس ــۇ نېمى  ب

ــارە  ــسقا ئىبـ ــدېگهن قىـ ــساالمنىڭ  !  ھه-نېمىـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
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ئهخالقى قۇرئان ئىـكهن، يهنـى ئـالالھ   ئـۆزى نازىـل قىلغـان كىتابتـا                  
ــبهر     ــسى پهيغهمــ ــشلىرىنىڭ ھهممىــ ــقان ئىــ ــان ۋە توســ بۇيرۇغــ

ــكهنىكهن   ــدا ئهمهلىيلهشـ ــساالمنىڭ ھاياتىـ پهيغهمـــبهر . ئهلهيهىسـ
ــسا ــانىكهن،  ئهلهيهىس ــىگه ئايالنغ ــك چۈشهندۈرۈش ــڭ تىرى الم قۇرئاننى

ــلهن     ــالر بىــ ــانى ئهخالقــ ــساالمنىڭ ئىمــ ــبهر ئهلهيهىســ پهيغهمــ
ــشتا ســاھابىلهرگه ــسۇن(ئهخالقلىنى ــۇالردىن رازى بول ــالالھ   ئ ــۈلگه ) ئ ئ

ــيىلىگهن  ــلهن تهربى ــالر بى ــۇالردا . بۇلــۇپ ئۇالرنىمــۇ شــۇ ئهخالق شــۇڭا ئ
ئاجايىـــپ ئـــالىي ئهخالقـــى ھاياتلىقنىـــڭ ھهرقايـــسى ســـاھهلىرىدە 

  :قىممهتلهر بارلىققا كهلگهن
ــۇبهكرى ــسۇن (ئهب ــدىن رازى بول ــالالھ   ئۇنىڭ ــدا ) ئ ــپه بولغان خهلى

ــدۇ   ــداق دەي ــشىلهرگه مۇن ــۇ كى ــدۇم، مهن  «: ئ ــشقا قۇيۇل ــۇ ئى مهن ب
ــا    ــسام ماڭ ــوغرا قىل ــمهن، ت ــشى ئهمهس ــاراڭالردىكى ئهڭ ياخــشى كى ئ

ئـۆمهر ئىـبن   » !پ قۇيـۇڭالر ياردەملىشىڭالر؛ خاتـا قىلـسام مېنـى تۈزۈتـۈ        
خهلىـپه بولغانـدىمۇ، شــۇ   ) ئـالالھ   ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن   (خهتتـاب  

خاتاالشـسام  : ۋەھـالهنكى تارىختـا پۇقرالىرىغـا     . مهزمۇندا سـۆز قىلغـان    
. تۈزۈتـــۈپ قۇيـــۇڭالر، دېـــگهن ھۆكۈمـــدار چىقىـــپ باققـــان ئهمهس

ــۈز    ــشلىتىپ تۈزەتك ــسىم ئى ــۇرى بې ــدارلىرىغا مهجب ــۇخراالر ھۆكۈم ۈپ پ
قهدىمقى زامانـدا بولـسۇن يـاكى ھـازىرقى زامانـدا بولـسۇن ،              . كهلگهن

پۇقرالىرىنىــڭ بېــسىمىغا تىــز پۈكــۈپ، مهجبۇرالنغانــدا خاتــالىقىنى      
تۈزۈتۈشنى قۇبـۇل قىلغـان ھۆكۈمـدارالر ئهڭ ئـالىي مهدھىـيىگه سـازاۋەر              

دەيـدىغان ھۆكۈمـدار    ! سىياسهت بابىـدا مېنـى تۈزۈتـۈپ قۇيـۇڭ        . بولىدۇ
ــ ــدۇ  پهقهت ئىم ــدىن چىقى ــدارالر ئىچى ــشنى  . انلىق ھۆكۈم ــداق ئى بۇن

  .پهقهت تۇنجى ئهۋالد مۇسۇلمانالرال قىالاليدۇ
ــۆمهر ــسۇن (ئ ــدىن رازى بول ــالالھ   ئۇنىڭ ــا  ) ئ ــۈنى پۇقرالىرىغ ــر ك بى

ــدى  ــداق دېـ ــساڭالر،  «: مۇنـ ــى بايقىـ ــدىكى ئهگرىلىكنـ ئهگهر مهنـ
ئـــالالھ   بىـــلهن قهســـهمكى مۇبـــادا ســـهندە » !رۇســـالپ قۇيـــۇڭالر

هگرىلىكنى بايقىساق ئـۇنى قىلىچنىـڭ بىـسى بىـلهن رۇسـالپ قـۇيىمىز،              ئ
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) ئــالالھ   ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(ئــۆمهر . دېــدى ئۇنىڭغــا ســهلمان
« : نىــڭ بــۇ ســۆزگه ئــاچچىقى كهلمىــدى، بهلكــى ئــۇ مۇنــداق دېــدى 

جىمى ھهمدۇسانا ئـالالھ  قـا مهنـسۇپدۇركى، ئـۇ ئۆمهرنىـڭ پـۇقرالىرى               
ــله   ــچ بى ــۇنى قىلى ــدە ئ ــار   ئىچى ــشىلهرنى ب ــدىغان كى ــالپ قۇيى ن رۇس

ــدى ــۇ  » .قىل ــالق ئهنه ش ــانى ئهخ ــدىكى ئىم ــهت بابى ــداق . سىياس بۇن
  . ئهخالققا پهقهت تۇنجى ئهۋالد مۇسۇلمانالرال قادىر بوالاليدۇ

ــۇبهكرى   ــسۇن  (ئهبـ ــدىن رازى بولـ ــالالھ   ئۇنىڭـ ــڭ ) ئـ ئۆزىنىـ
ــگهن  ــداق دې ــپ مۇن ــان قىلى ــىتىنى باي ــاجىز «: سىياس ــاراڭالردىكى ئ ئ

كىـــشى مېنىـــڭ ھۇزۇرۇمـــدا كۈچلۈكتـــۇر، ئۇنىـــڭ ھهققىنـــى ئېلىـــپ 
ئـــاراڭالردىكى كۈچلـــۈك كىـــشى ھۇزۇرۇمـــدا ئـــاجىزدۇر، . بېـــرىمهن

ــۋىرىمهن  ــى ئېلى ــقىالرنىڭ ھهققىن ــى » .ئۇنىڭــدىن باش ــاۋام خهلقن ــۇ ئ ب
ــوئار ئهمهس       ــۇرۇق ش ــان ق ــا قۇيۇلغ ــۈن ئوتتۇرىغ ــدۇرلىتىش ئۈچ كول

ــدى ــ . ئى ــرا قىلىنى ــته ئىج ــى ئهمهلىيهت ــهت بهلك ــى سىياس دىغان ھهقىق
ــدى ــى ئى ــالق ئهنه   . چىرىق ــى ئهخ ــدىغان سىياس ــايه قىلى ــا رىئ ئىمانغ

  . شۇنداق كۈچلۈككه يان باسمايدۇ، ئاجىزنى بوزەك قىلمايدۇ
ــڭ     ــاچقۇچىنى ئۆمهرنى ــنىڭ ئ ــۇل مۇقهددەس ــسكوپ بهيت ــاش ئېپى ب

ــدى   ــڭ تۇرىۋالـ ــرىمهن، دەپ چىـ ــشۇرۇپ بىـ ــۆزىگه تاپـ ــۆمهر . ئـ ئـ
ــشۇرۇۋېلىش   ــاچقۇچنى تاپـ ــۇالغ    ئـ ــدا، ئـ ــا چىققانـ ــۈن يولغـ ئۈچـ

ــا      ــر ئۇالغقـ ــلهن بىـ ــسى بىـ ــۆمهر خىزمهتچىـ ــشمىگهنلىكتىن ئـ يېتىـ
ئــۆمهر مىنگهنــدە، خىزمهتچىــسى . نۆۋەتلىــشىپ مىنىــشنى قــارار قىلــدى

ئــۇ ئىككىــسى بهيتۇلمۇقهددەســكه كىرگهنــدە مىــنىش  . پىيــادە ماڭــدى
ــۆۋىتىنى      ــزمهتچىگه ن ــۆمهر خى ــدى، ئ ــزمهتچىگه كهلگهنى ــۆۋىتى خى ن

، ئــۆزى ئۇنىــڭ كهينىــدىن پىيــادە مېڭىــشقا چىــڭ تــۇردى، ئــۇ بىرىــپ
ــردى    ــالهتته كى ــۇ ھ ــهھهرگه ش ــسى ش ــشالرنى  .ئىككى ــدىكى ئى جاھان

چۈشــىنىدىغان كىــشىلهر ئۇالغقــا مىنگىنىنــى خهلىــپه كهينىــدىن پىيــادە  
ماڭغىنىنى خىزمهتچـى دەپ گۇمـان قىلىـشتى، ئـۇالر ھهقىقـى ئهھـۋالنى              

  . ھهس قېلىشتى-بىلگهندە ھهيرانۇ
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ــدىلىرىگه   پ ــا بهرگهن ئهھـ ــساالم مۇئمىنالرغـ ــبهر ئهلهيهىسـ هيغهمـ
ــان      ــشقا كېتىۋاتق ــۇرۇش قىلى ــلهن ئ ــاپىرالر بى ــدىغان ك ــايه قىلماي رېئ

ئـالالھ   يولىـدا ئـالالھ  نىـڭ نـامى بىـلهن               «: قوشۇنىغا مۇنداق دەيـدۇ   
ئــالالھ  قــا كــاپىر بولغــانالر بىــلهن ئــۇرۇش قىلىڭــالر، ! غــازات قىلىڭــالر
ــالىالرنى، غــازات قىلىڭــالر،  ئالــدىماڭالر، ئۆلــۈكنى پــارچىلىۋەتمهڭالر، ب

  ) . مۇسلىم رىۋايىتى  ( » قېرىالرنى، ئايالالرنى ئۆلتۈرمهڭالر
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم بـۇ ھهدىـس ئـارقىلىق كىـشىلهر ئهخـالق        

دەپ ) بولۇپمــۇ ھــازىرقى زامــان جاھىلىيتىــدە(بىــلهن مۇناســىۋىتى يــوق 
ــالق قولال  ــقا ئهخـ ــان ئۇرۇشـ ــدۇ قارىغـ ــپ بېرىۋاتىـ ــسى بېكىتىـ . نمىـ

ــۇبهكرى  ــسۇن  (ئهب ــدىن رازى بول ــالالھ   ئۇنىڭ ــدا  ) ئ ــپه بولغان خهلى
ئــالالھ  نىــڭ ئهمرىــدىن يېنىۋالغــان مــۇرتهدلهر بىــلهن ئــۇرۇش       

  . قىلىۋاتقان قوشۇنىغا يهنه شۇ ۋەسىيهتنى قىلىدۇ
بىــلهن ) ئــالالھ   ئۇنىــڭ يــۈزىنى ھۆرمهتلىــك قىلــسۇن    ( ئهلــى

ــۆكته قوپقــ   ــا ئ ــى   ئۇنىڭغ ــۇپ، ھهر ئىكك ــۇرۇش بۇل ــسىدا ئ انالر ئارى
ــۈم ــتىن ئۆل ــدۇ-تهرەپ ــتىم بولى ــدا  .   يې ــۇرۇش توختىغان ــپ ئ كهچ كىرى

ــى ــسۇن  ( ئهل ــك قىل ــۈزىنى ھۆرمهتلى ــڭ ي ــالالھ   ئۇنى ــى ) ئ ھهر ئىكك
ــۈكلىرىنى    ــمهننىڭ ئۆل ــۈرىدۇ، دۈش ــاز چۈش ــۈكلىرىگه نام ــڭ ئۆل تهرەپنى

ــدۇ    ــشۇرۇپ بېرى ــا تاپ ــۈن ئۇالرغ ــۋېلىش ئۈچ ــنه قىلى ــاۋارىجالر . دەپ خ
ــى    ــى تهرەپتىكىلهرن ــپ، قارش ــى چىقى ــشىغا قارش ــداق قىلى ــڭ مۇن ئهلىنى

ئــالالھ   ئۇنىــڭ يــۈزىنى ھۆرمهتلىــك    ( ئهلــى... دەيــدۇ» كــاپىر«
ــسۇن ــدۇ ) قىل ــداق دەي ــا قوشــۇلماي مۇن ــزگه قارشــى «: بۇنىڭغ ــۇالر بى ئ

   »  .  چىققان قېرىنداشلىرىمىزدۇر
ــ   ــانلىق كىـ ــا پهقهت ئىمـ ــۇ جهڭ ئهخالقىغـ ــادىر ئهنه شـ شىلهرال قـ

  .بوالاليدۇ
ئۇھــۇد ئۇرۇشــىنىڭ دەســلىۋىدە يهڭــگهن مــۇئمىنالر كېــيىن يېڭىلىــپ 

ــدۇ  ــېهىد بولى ــۇلمان ش ــش مۇس ــپ، يهتمى ــېهىدلهنىڭ . قېلى ــدىن ش جۈملى
شـــۇ چاغـــدا بىـــر مۇســـۇلمان . خوجىـــسى ھهمزەمـــۇ شـــېهىد بولىـــدۇ
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ــدۇ   ــۈپ قالى ــشىدىن ئۆت ــدارنىڭ قې ــان  . يارى ــى ئام ــدارنىڭ جېن يارى
ــاالرمىكىن  ــدۇ ق ــر جــام ســۇ تهڭلهي ــا بى ــاۋۇ «: يارىــدار. دەپ ئۇنىڭغ ئ

ــۇنىڭغا بهر    ــۇنى ش ــار، س ــاالنى ب ــشىم پ ــدۇ! يهردە قېرىندى ــۇ . دەي س
ــدۇ  ــشىگه تهڭلهي ــۇنى ئىككىنچــى كى ــۈچى س ــشى. بهرگ : ئىككىنچــى كى

ــۇنىڭغا بهر   ــۇنى ش ــار، س ــاالنى ب ــشىم پ ــاۋۇ يهردە قېرىندى ــدۇ ! ئ . دەي
ــس     ــسى ئۈچىنجى ــۇنى ئىككىنچى ــپ س ــۇنداق قىلى ــسى ش ىگه، ئۈچىنچى

بـۇ ئـادەملهر جـان      . تۆتىنجىسىگه، تۆتىنچىـسى بهشىنجىـسىگه ئۆتۈنىـدۇ      
ــشاش     ــر ئوخ ــپ، بى ــدىن ئهال بىلى ــۇرادەرلىرىنى ئۆزى ــشىۋېتىپمۇ ب تالى

بــۇ چاغــدا . ســۇ بهشىنجىــسىدىن بىرىنچىــسىگه يانىــدۇ. ســۆزنى دەيــدۇ
. ئىككىنچىـــسىگه يانىـــدۇ . بىرىنچىـــسى جـــان ئـــۈزۈپ كېتىـــدۇ   

ــسىمۇ جـــ  ــدۇ ئىككىنجىـ ــۈزۈپ كېتىـ ــۆزىنى  . ان ئـ ــسى ئـ ھېچقايسىـ
ــدۇ    ــېهىد بولى ــاي تهڭ ش ــشكه رازى بولم ــشىدىن ئهال بىلى ــۇ . قېرىندى ب

ــدەپ     ــى نېمى ــۇ ئهخالقن ــدا ب ــل ئاتالغۇلىرى ــالق؟ تى ــداق ئهخ زادى قان
  ؟ ئاتايدۇ

ــز تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالرنىڭ ئــالىي ئهخالقلىرىنــى ســۆزلهپ،   بى
ارىخ ۋە تهرجىمىهـــال تـــ. قهغهز بويـــاپ ئولتۇرمـــاقچى ئهمهســـمىز  

ــاي  ــۇنىلهرگه ب ــابلىرى ھهر جهھهتتىكــى ئاجايىــپ نهم ــز پهقهت . كىت بى
ــلهن دىنىمىزنىــڭ .تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالرنىڭ  ئىمــان ھهقىقىتــى بى

ــىۋەتنى       ــچ مۇناس ــسىدىكى زى ــلىرى ئوتتۇرى ــمهت قاراش ــى قىم ئهخالق
  . ھېس قىلغانلىقىنى يورۇتۇپ بهرمهكچىمىز

ــۇنجى ئه  ــاال ت ــالالھ  تائ ــۇلمانالرغائ ــان ۋە  : ۋالد مۇس ــان ئېيتق ئىم
ــدۇ   ــدۇ، دەي ــۇئمىن بولى ــانالر م ــى قىلغ ــبهر . ياخــشى ئهمهللهرن پهيغهم

ــدۇ   ــم بېرى ــۇنداق تهلى ــا ش ــساالممۇ ئۇالرغ ــۇالر . ئهلهيهىس ــدە ئ نهتىجى
ــڭ  ــى«دىننىـ ــدۇ» ئهمهلىيهتچىللىكىنـ ــىدا  . بىلىـ ــڭ تۇنۇشـ ئۇالرنىـ

همهل مــــۇئمىن ئادەمنىــــڭ دىنغــــا ئ) ئهمهلىيهتتىمــــۇ شــــۇنداق(
ــويىچه     ــى ب ــڭ تهقهززاس ــشىلهر دىننى ــۇمكىن ئهمهس، كى ــلىقى م قىلماس
ــق    ــدا پهرقلى ــاراپ، ئىمان ــىغا ق ــق بولۇش ــڭ پهرقلى ــان ئهمهللىرىنى قىلغ
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ئــۇالر دىننــى مۇشــۇنداق ھهقىقــى چۈشــهنگهچكه، قىاللىغــانكى . بولىــدۇ
ــى     ــى دىن ــۈچى يهتكهنلىك ــپ، ك ــى قىلى ــڭ ھهممىن ــى ئهمهللهرنى دىن

ــى   ــڭ ھهممىنــ ــالالھ    ئهخالقالرنىــ ــالپ، ئــ ــتىگه تهدبىقــ ئهمهلىيىــ
تاقىتىىڭالرنىـــڭ يېتىـــشىچه ئـــالالھ  قـــا تهقۋادارلىـــق «:  تائاالنىـــڭ
ــان » !قىلىڭــالر ــاقچى بولغ ــى ئىجــرا قىلم ــگهن ئهمرىن ــۇالر . دې ــۇڭا ئ ش

تــۆۋەن چهكتىكــى پهرزنــى ئورۇنــداش بىلهنــال بولــدى قىلماســتىن، ئــۆز 
 نهپلـى ئهمهلـلهرگه     .ئىختىيارلىقى بىـلهن نهپـله ئهمهللهرنىمـۇ قىلغـان        

ــايه    ــاتتىق رېئ ــدەك ق ــايه قىلغان ــا رېئ ــزلهرگه، ۋاجىپالرغ ــۇددى پهرى خ
ئهمهلنــى . مانــا بــۇ ئۇالرنىــڭ ئــۆزىگه خــاس ئارتۇقچىلىقىــدۇر. قىلغــان

ــى    ــانى ئهخالقالرنـ ــسىپى ۋە ئىمـ ــلىك پرىنـ ــدىن ئايرىۋەتمهسـ ئىمانـ
ــازىرە    ــىدا مۇن ــڭ تۇنۇش ــسىپى ئۇالرنى ــش پرىن ــرا قىلى ــته ئىج ئهمهلىيهت

چـۈنكى ئـۇ ئهمهلىيهتـته      . لهپ قىلمايدىغان ئوچـۇق مهسـىله ئىـدى       ته
مۇشــۇ دىننىــڭ مۇنــازىرە تهلهپ قىلمايــدىغان ئوچــۇق مهســىلىلىرىنىڭ  

بـۇ پرىنـسىپ نۇقتىـسىدىن شـۇالرغىال خـاس تۇنـۇش            . قاتارىدىن ئىـدى  
ــاز ئهمهس   ــاس ئىمتىيــ ــۇالرغىال خــ ــى ئهۋالد . ئهمهس، شــ كېيىنكــ

ــتا بۇ   ــۇنداق تونۇش ــۇلمانالرمۇ ش ــپ   مۇس ــدىن چىقى ــۇ يول ــى ۋە ش لۇش
  .كهتمهسلىكى كېرەك
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  دىگه ۋاپا قىلىشۋە-5
ــدۇ    ــداق دەيــ ــاال مۇنــ ــالالھ   تائــ ــدە  « : ئــ ــىلهر ئهھــ ســ

ــالر،     ــا قىلىڭـ ــدىگه ۋاپـ ــڭ ئهھـ ــالالھ  نىـ ــكهنلىرىڭالردا، ئـ تۈزۈشـ
ــىمىڭالرنى  ــپ (قهس ــا ئېلى ــامىنى تىلغ ــڭ ن ــالالھ  نى ــدىن ) ئ پۇختىلىغان

ــى  ــۈنكى س ــاڭالر، چ ــيىن بۇزم ــدىڭالر كې ــۇۋاھچى قىل ــى گ ــالالھ  ن . لهر ئ
ســىلهر پىشــشىق . شۈبهىــسىزكى، ئــالالھ   قىلمىــشىڭالرنى بىلىــپ تۇرىــدۇ

ــارچه   ــۇۋۇپ پ ــى چ ــرگهن يىپن ــدەك  -ئىگى ــۋەتكهن خوتۇن ــارچه قىلى  پ
ــر )  مۈلــۈك جهھهتــته-ســان ۋە مــال (بىــر جامــائه . بولمــاڭالر  يهنه بى

 جامـــــائهدىن كـــــۆپ بولغـــــانلىقى ئۈچـــــۈن، قهســـــىمىڭالرنى
يهنــــى ئــــۆز ئــــارا (ئالــــدامچىلىقنىڭ ۋاستىــــسى قىلىۋالىــــسىلهر 

ــاق تۈزۈشــكهندىن    ــلهن ئىتتىپ ــائه بى ــر جام ــتىدە بى ــشىش ئۈس ياردەملى
ــۇل   ــانى، پ ــيىن، س ــۆرۈپال   -كې ــائهنى ك ــر جام ــۆپرەك يهنه بى ــى ك  مېل

ــى     ــۇزۇپ، كېيىنك ــدىنى ب ــكهن ئهھ ــلهن تۈزۈش ــائه بى ــى جام ئىلگىرىك
ــسلهر   ــدى تۈزى ــلهن ئهھ ــائه بى ــال)جام ــقهتهن  ، ئ ــىلهرنى ھهقى الھ   س

بىــلهن ســىنايدۇ، ســىلهر ) يهنــى ۋەدىــگه ۋاپــا قىلىــش ئهمــرى(بۇنىــڭ 
 نــاھهقنى قىيــامهت كــۈنى ســىلهرگه چوقــۇم -دەتــاالش قىلىــشقان ھهق 
ــدۇ  ــپ بېرى ــق ئايرى ــدى،    . ئېنى ــسا ئى ــان بول ــالالھ   خالىغ ــادا ئ مۇب

يهنــى (ئهلــۋەتته بىــر ئــۈممهت ) يهنــى پۈتــۈن ئىنــسانالرنى(ســىلهرنى 
ــېكىن    ــى، ل ــدا قىالتت ــر دىن ــۆز   (بى ــۇالرنى ئ ــى ئ ــڭ ھېكمىت ــالالھ  نى ئ

ــدى   ــشنى تهقهززا قىلـ ــا قويۇۋېتىـ ــان  )ئىختىيارىغـ ــالالھ   خالىغـ ، ئـ
ئــادەمنى گــۇمراھ قىلىــدۇ، خالىغــان ئــادەمنى ھىــدايهت قىلىــدۇ،       

ــۈنى ( ــامهت ك ــسىلهر  ) قىي ــوراق قىلىنى ــتىدە س ــشڭالر ئۈس ــۈن قىلمى . پۈت
ــالر  ــدا (قهدىمىڭ ــسالم دىنى ــپ   ) ئى ــيىن تېيىلى ــدىن كې ــل بولغان ئىزچى

ــدامچىلىقنىڭ    ــاراڭالردا ئال ــۆز ئ ــىمىڭالرنى ئ ــۈن، قهس ــلىك ئۈچ كهتمهس
ــاڭالر،  ــسى قىلىۋالمـ ــشىلهرنى(ۋاستىـ ــدىن  ) كىـ ــڭ يولىـ ــالالھ   نىـ ئـ

) يهنـى ئهھـدىگه ۋاپـا قىلىـشتىن يـۈز ئـۆرۈگهنلىكىڭالر           (توسقانلىقىڭالر  
چـوڭ ئازابقـا    ) زاختـا سـىلهر ئـاخىرەتته دو    (ئۈچۈن ئـازابنى تېتىيـسىلهر،      
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ســىلهر ئــالالھ  نىــڭ ئهھــدىنى ئهرزىــمهس نهرســىگه      . قالىــسىلهر
ــدىكى  : ســېتىۋەتمهڭالر ــالالھ  نىــڭ دەرگاھى ــسهڭالر، ئ ســىلهر ئهگهر بىل

 » ئــارتۇقتۇر) پــانى دۇنيانىــڭ نهرســىلىرىدىن(ســاۋاب ســىلهر ئۈچــۈن 
  ) . ئايهتلهر -95~91سۈە نهھل ( 

ــۆز ئهھـــ    ــڭ ئـ ــى كىتابنىـ ــالالھ   ئهھلـ ــى ۋە -دىئـ  ۋەدىلىرىنـ
قهســـهملىرىنى ئهرزىـــمهس نهرســـىلهرگه ســـېتىۋەتكهنلىكى ھهققىـــدە 
ــچى،      ــى ۋە يولباشـ ــۈممهتنى يېتهكچـ ــسالمىي ئـ ــپ، ئىـ خهۋەر بېرىـ
قىيامهت كـۈنى ھهمـمه ئـۈممهتلهرگه گـۇۋاھچى بولۇشـقا چىقارغانـدىن             
ــدا       ــڭ ۋۇجۇدى ــسالمىي ئۈممهتنى ــشنى ئى ــا قىلى ــگه ۋاپ ــيىن، ۋەدى كې

. ر ئىچىــدىكى بىــر بهلــگه قىلىــشنى ئىــرادە قىلــدىئورناشــقان بهلگىــله
ــدى  ــته ئهھ ــۈممهت ئهمهلىيهت ــسالمىي ئ ــدى -ئى ــا قىل ــلهرگه ۋاپ . ۋەدى

ــاھىلىي    ــدىكى ج ــڭ ئهتراپى ــسالمىي ئۈممهتنى ــش ئى ــا قىلى ــگه ۋاپ ۋەدى
  . خهلقلهر ئارىسىدا ئىسالمىي ئۈممهتكه خاس ئهخالققا ئايالندى

ــۇنجى ئهۋالد  ــتۇرغىنىمىزدەك، تــ ــدا تۇنۇشــ ــۇلمانالر يۇقىرىــ  مۇســ
پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ قۇرئـان كهرىــم بـۇيىچه ئېلىـپ بارغــان      

ھهدىـــسكه  تهربىيىـــسىنى قۇبـــۇل قىلغانـــدىن كېـــيىن، قۇرئـــان ۋە
ــسىلدى   ــڭ ئې ــايىتى چى ــشلهر   . ناھ ــساالم قۇرەي ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

مۇشــرىكالر « بىــلهن تــۈزگهن ھــۇدەيبىيه سۈلهىــسىنىڭ بىــر ماددىــسىدا 
ــدىن پهيغ ــلهر   تهرىپىـ ــشىغا كهلگهنـ ــساالمنىڭ قېـ ــبهر ئهلهيهىسـ همـ

ئۇالرغــا قــايتۇرۇپ بېرىلىــدۇ، قۇرەيــشكه بارغــان  مۇســۇلمانالرنى ئــۇالر  
ــدۇ  ــايتۇرۇپ بهرمهي ــدى» .ق ــشىمدىن   . بهلگىلهن ــۇ كېلى ــۇلمانالر ب مۇس

  . قاتتىق تهڭسىزلىك ھېس قىلدى
ئىچــى ســىقىلىپ كېتىــپ ) ئــالالھ   ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(ئــۆمهر 
  :ر ئهلهيهىسساالمغا سۇئال قويغىلى تۇردىپهيغهمبه

  بىز مۇئمىن ئهمهسمۇ؟  -
  .ئهلۋەتته مۇئمىن  -
  ئۇالر كاپىر ئهمهسمۇ؟  -
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  .ئهلۋەتته كاپىر  -
  ئۇنداقتا نېمىشقا دىنىمىزنى پهسلهشتۈرىمىز؟  -
ــىي      - ــا ئاس ــالالھ  ق ــسى، ئ ــڭ ئهلچى ــالالھ  نى ــسىزكى مهن ئ شۈبهى

ــ   ــاردەم بېرى ــا ي ــالالھ   ماڭ ــايمهن، ئ ــاۋاپ بهردى . دۇبولم ــسىپ ج كې
  ) بهيههقى رىۋايىتى  ( . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ــدىلىق      ــساالمغا پاي ــبهر ئهلهيهىس ــسىنىڭ پهيغهم ــۇدەيبىيه سۈلهى ھ
ــدى    ــان ئى ــا ئاي ــالالھ  ق ــى ئ ــى   . ئىكهنلىك ــاھابىلهر غهيبن ــراق س بى
پاراســىتى بىــلهن ھــۇدەيبىيه -بىلمهيــدىغان چهكلىــك ئىنــسانىي ئهقىــل

ــۇق  ــسىنى ئوچ ــان سۈلهى ــسىزلىك دەپ قارىغ ــالالھ     .  تهڭ ــته ئ ــۇ ھهق ب
ئــالالھ   پهيغهمبىــرىگه، ھهق «: تائــاال مۇنــۇ ئــايهتنى نازىــل قىلغــان

سـهن ۋە   ! ئـى مـۇھهممهد   . (رەۋىشته، ھهقىقـى راسـت چـۈش كۆرسـهتتى        
ــاھابىلىرىڭ ــسا ) سـ ــۇدا خالىـ ــمهندىن(خـ ــان، ) دۈشـ ــن بولغـ ئهمىـ

ــرىڭالر( ــۈرگهن ۋە  ) بهزىلىــ ــلىرىڭالرنى چۈشــ ــرىڭالربهز(باشــ ) ىلىــ
ــسىلهر،     ــا كىرى ــجىدى ھهرامغ ــۇم مهس ــاي چوق ــدا، قورقم ــان ھال قىرقىغ

ــالالھ    ــۈلهتىكى(ئ ــدىغان ) س ــىلهر بىلمهي ــدىنى(س ــدۇ) پاي ــالالھ   . بىلى ئ
يهنـى خهيبهرنىـڭ    (يـېقىن بىـر غهلىبىنـى       ) سـىلهرگه (بۇنىڭدىن بـۇرۇن    

  ) . ئايهت -27سۈرە فهتىه  ( » قىلدى) پهتهىسىنى مۇيهسسهر
ىنىڭ سىياســى قۇرۇمــاي تــۇرۇپ، ئهبۇجهنــدەل مۇشــرىكالر ئهھــدىنام

قوللىرىغـــا تاقـــاق ســـېلىنغان ھالـــدا مۇشـــرىكالر -ســـېپىدىن پـــۇت 
ــا     ــساالمغا ۋە مۇئمىنالرغـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــپ پهيغهمـ ــېپىدىن چىقىـ سـ

ــۇ  ــۇنى ب ــدى ئ ــۇلۇۋالماقچى بول ــۇلمانالرنىڭ   قۇش ــۆرگهن مۇس ــدا ك ھال
ــتى   ــۇ ئاش ــى تېخىم ــسىزلىك تۇيغۇس ــى ۋە تهڭ ــدىغا .قايغۇس ــۆمهر ئال  ئ

ــىرلىكتىن       ــۆزىنى ئهس ــپ ئ ــۇرۇش قىلى ــدەلگه ئ ــۇ جهن ــپ ، ئهب چىقى
ــدى    ــى بول ــالپ بهرمهكچ ــچ تاش ــۈن قىلى ــۇزۇش ئۈچ ــبهر . قۇتق پهيغهم

ئهلهيهىسـساالم مۇشـرىكالر بىـلهن تــۈزگهن ئهھدىـسىدە چىـڭ تــۇرۇپ،      
ــدى   ــى قويمى ــداق قىلغىل ــۆمهرنى ئۇن ــى  . ئ ــشلىق مهنزىرىن ــۇ ئېچىنى ب

. ڭ يـۈرىكى ئېچىـشىپ سـهدپارە بۇلـۇپ كهتتـى          كۆرگهن مۇسـۇلمانالرنى  
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ــي دەرس       ــسىدىكى ئهمهلى ــش تهربىيى ــا قىلى ــگه ۋاپ ــۇ ۋەدى ــېكىن ب ل
  .بولدى

. مۇسـۇلمانالر تــۈزگهن ئهھـدى ئــالالھ  نىــڭ نـامى بىــلهن تۈزۈلىــدۇ   
چىــن «بــۇ ئهھــدى مــۇئمىن ئــالالھ  نىــڭ ئالدىــدا رىئــايه قىلىــدىغان 

ــدى ــسمىدۇر »ئهھ ــر قى ــڭ بى ــېقىن  . نى ــدىگه ي ــۇ ئهھ ــراق ، ب ــاكى يى ي
ــي   ــاكى مهخپى ــكارا ي ــپهئهت«ئاش ــدۇ » مهن ــى قىاللماي ــدا . دەخل پاي

ــايه    ــسا رىئـ ــان تارتـ ــدىغان، زىيـ ــايه قىلىـ ــدىگه رىئـ ــسا ئهھـ تاپـ
ئۇنــداق قىلىــش جاھىلىيهتنىــڭ ئهھــدى ! قىلمايــدىغان ئىــش بولمايــدۇ

جــاھىلىيهت ئهھــدى تۈزگهنــدىمۇ ۋاپــا    . تۈزگهنــدىكى ئادىتىــدۇر 
ــلهن تۈزمه  ــى بى ــش نىيىت ــدۇقىلى ــۇپ  . ي ــال بۇل ــقا ئام ــدىنى بۇزۇش ئهھ

قالــسا، ئهھــدىنى بۇزســا پايــدا چىقىــدىغان ئىــش بولــسا، ئهھــدە شــۇ  
ھــازىرقى زامــان . ھامــان قهغهز يۈزىــدىكى ســىياھقا ئايلىنىــدۇ، خــاالس

. جاھىلىيتىنىــڭ خهلقئــارا ئهھــدىلىرى بۇنىڭغــا ئهڭ ئوچــۇق بىــر مىــسال
ــاي ، بۇز   ــايىتى ئۇڭ ــىمۇ ناھ ــدە تۈزۈش ــڭ ئهھ ــايىتى ئۇالرنى ــىمۇ ناھ ۇش

ــى    ــدىغان ۋەدىن ــا قىلى ــالالھ  نىــڭ ئهھدىــسىگه ۋاپ ــا ئ ئۇڭــاي، ئهمم
ــدۇ    ــشىغا ئۇچرىماي ــڭ غىدىقلى ــۇئمىنالرال مهنپهئهتنى ــدىغان م . بۇزماي

ئــالالھ   پهيغهمــبهر  . ئــۇالر پهقهت ئــالالھ   رازىلىقىــنىال كۆزلهيــدۇ   
ــداق   ــۇرۇق بېرىــپ مۇن ــۈممهتكه يولي ــسالمىي ئ ئهلهيهىســساالمغا ۋە ئى

ــدۇدە ــانهت   «: يـ ــدىن خىيـ ــۈزگهن قهۋمـ ــدى تـ ــهن ئهھـ ئهگهر سـ
ئـــاالمهتلىرىنى سهزســـهڭ، ئهھدىـــسىنى ئۇالرغـــا ئوچـــۇق تاشـــالپ  

ســۈرە  ( » ئــالالھ   ھهقىــقهتهن خــائىنالرنى دوســت تۇتمايــدۇ! بهرگىــن
  ) . ئايهت -58ئهنفال 

ــا بهرگهن    ــا مۇئمىنالرغ ــالق ھهتت ــانى ئهخ ــدىكى ئىم ــدى ۋەدى ئهھ
ــدى ــا -ئهھ ــرىگه رىئ ــانهت    ۋەدىلى ــسىال خىي ــدىغان، ھهدى يه قىلماي

.  قىلىــشنىال ئوياليــدىغان كــاپىرالر بىلهنمــۇ ئهنه شــۇنداق بولىــدۇ     
ــدىن جهڭ      ــدۇ، ئان ــالپ بېرىلى ــۇق تاش ــا ئۇچ ــدى ئۇالرغ ــاۋۋال ئهھ ئ

  ...ئهھدى قىلىشقان مهزگىلدە ئۇالر ئالدانمايدۇ. ئېالن قىلىنىدۇ
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ــۇنى     ــپ ئ ــورۇقنى ئاڭقىرى ــى يولي ــۈممهت ئىالھ ــسالمىي ئ ــۆز ئى  ئ
ــتىگه تهدبىقلىـــدى ــدا  . ئهمهلىيىـ ــلهن ئۇالرنىـــڭ ھاياتىـ ــۇنىڭ بىـ شـ
ئهبــۇ ئۇبهيــدەته ئىبنــى جهرراھ شــامنى . ئاجايىبــاتالر ۋۇجۇدقــا كهلــدى

ــزيه       ــاملىقالردىن جى ــۆزگهرتمىگهن ش ــى ئ ــۆز دىنىن ــپ، ئ ــى قىلى پهته
ــدە     ــڭ پاراكهن ــۇالرنى رۇملۇقالرنى ــا ئ ــاملىقالر ئۇنىڭغ ــدا، ش ئالىدىغان

بـــوزەك قىلىـــشلىرىدىن ھىمـــايه قىلىـــشنى شـــهرت قىلىـــشلىرىدىن ۋە 
ــدى   ــۇل قىل ــۇ شــهرتنى قۇب ــدە ب ــۇ ئۇبهي ــدى، ئهب ــامنى . قىل ــى ش ھىرەقل

ــانلىق     ــۇن تهييارلىغـ ــوڭ قوشـ ــشقا چـ ــۇلمانالردىن قايتۇرۇۋېلىـ مۇسـ
ــدە     ــۇ ئۇبهيـ ــدى، ئهبـ ــپ كهلـ ــدىگه يېتىـ ــۇ ئۇبهيـ ــرى ئهبـ خهۋىـ

« : شــاملىقالرنىڭ جىزيهســىنى يانــدۇرۇپ بېرىــپ مۇنــداق دېــدى     
قلىنىــڭ بىــزگه قارشــى چــوڭ قوشــۇن تهييارالۋاتقــانلىقىنى ســىلهرمۇ  ھىرە

ئاڭلىدىڭالر، سىلهرنى ھىمـايه قىلىـش شـهرتىنى قۇبـۇل قىلغـان ئىـدۇق،              
نـاۋادا ئـالالھ  نىـڭ       . ھىمايه قىلىشقا قـادىر بۇاللمايدىغانـدەك تـۇرىمىز       

يــاردىمى بىــلهن ئــۇالرنى يىڭىهلىــسهك، ھېلىقــى شــهرت بــۇيىچه ئىــش  
  » ! قىلىمىز
ىــر كىــشى تارىختــا شــۇنداق ۋەقهنىــڭ بولغــانلىقىنى ئــاڭالپ       ب

ــدانى       ــۇننىڭ قومان ــۇچى قوش ــى قىلغ ــان پهته ــبه قىلغ ــانمۇ؟ غهلى باقق
ــدۇ  ــزيه ئالى ــدىن جى ــهھهر خهلقى ــان ش ــى قىلىنغ ــيىن . پهته ــدىن كې ئان

تــارىخ بېتىنــى ئاختۇرۇشــنى   ! جىزيىنــى ئۇالرغــا قــايتۇرۇپ بېرىــدۇ   
ــدۇ   ــسا بولى ــاختۇرۇپ باق ــانالر ئ ــارىختىكى   . خالىغ ــۇ ت ــسىزكى ب شۈبهى

  .مىسلىسىز بىر ۋەقهدۇر
ئهبـــۇ ئۇبهيـــدە بـــۇ ئىـــشنى يىـــراق كهلگۈســـىدىكى بىـــر       

ــپهئهت« ــان     »مهن ــى قۇرب ــدىكى مهنپهئهتن ــۆزلهپ، كۆزئالدى ــى ك ن
ئـــۇ . بىـــرىش ئۈچـــۈن قىلغـــان ئهمهس، ھهرگىـــز ئۇنـــداق ئهمهس 

ــى    ــشكه جهزمـ ــۇنىنى يېڭىـ ــگهن قوشـ ــۇپ كهلـ ــڭ يۇپۇرۇلـ ھىرەقلىنىـ
ــان ــۇق ئ. قىاللمىغـ ــى ئوچـ ــڭ گېپـ ــادىر  «: ۇنىـ ــشقا قـ ــايه قىلىـ ھىمـ

ــۇرىمىز ــدەك ت ــساالمنىڭ  » .بۇاللمايدىغان ــبهر ئهلهيهىس ــى پهيغهم بهلك
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ــسىنىڭ    ــسالم تهربىيى ــان ئى ــدا ئالغ ــان  «قولى ــدىمۇ، زىي ــدا تاپقان پاي
ــش   ــا قىلى ــگه ۋاپ ــشاشال ۋەدى ــدىمۇ ئوخ ــش » تارتقان ــسىپىنى چىقى پرىن

ــان ــسى قىلغ ــ «: نۇقتى ــرگهن بى ــشىق ئىگى ــىلهر پىش ــۇۋۇپ س ــى چ ر يىپن
ــۋەتكهن خوتۇنــدەك بولمــاڭالر-پــارچه  ــر جامــائه يهنه . پــارچه قىلى بى

ــىمىڭالرنى     ــۈن قهسـ ــانلىقىڭالر ئۈچـ ــۆپ بولغـ ــائهدىن كـ ــر جامـ بىـ
-92ســـۈرە نهھـــل  ( »... ئالـــدامچىلىقنىڭ ۋاستىـــسى قىلىۋالىـــسىلهر

  ) . ئايهت 
ئهبۇ ئۇبهيـدەنىڭ مۇشـۇ ئىـسالمىي ئهخالققـا رىئـايه قىلىـشى ئـالالھ                

ــجه بهردى  ن ــشى نهتى ــلهن ياخ ــدىرى بى ــڭ تهق ــڭ  . ى ــالالھ  نى ــۇ ئ ئ
ــدى   ــۇنىنى يهڭ ــڭ قوش ــلهن ھىرەقلىنى ــدىرى بى ــا . تهق ــشىلهر ئۇنىڭغ كى

ئانــدىن . يهنه چىــن كۆڭلىــدىن رازى بۇلــۇپ قايتــا جىــزيه تاپــشۇردى
ــشتۈرگهن   كېــيىن ئــۇالر مۇشــۇنداق بۈيــۈك ئهخالقلىــق كىــشىلهرنى يېتى

ــۈم   ــۇپ، تۈرك ــل بۇل ــا قايى ــا    تۈر-دىنغ ــڭ دىنىغ ــالالھ  نى ــۈملهپ ئ ك
  .كىردى

ــالالھ   ئۇنىڭـــدىن رازى بولـــسۇن(ئـــۆمهر  ئۆزىنىـــڭ پـــارس ) ئـ
ــدۇ   ــداق دەيـ ــدانىغا مۇنـ ــىدىكى قۇمانـ ــرىڭالر ئهجهم «: ئۇرۇشـ بىـ

كاپىرلىرىنىـــڭ بىـــرى بىـــلهن ئويناشـــسا، ئـــۇ بـــۇنى مۇســـۇلماننىڭ 
ــۇ     ــسا، ب ــان بول ــويالپ قالغ ــى دەپ ئ ــسى بهرگهنلىك ــانلىق ئهھدى ئام

  » ! ېساب قىلىپ بهرگىنئهھدىنى ھ
ــوۋا ــۇ  ! ت ــله ب ــۇقىرى پهل ــدېگهن ي ــانلىق  !  نېمى ــته ئام ئهمهلىيهت

ــانلىق    ــا ئام ــۇلمان ماڭ ــارىس مۇس ــر پ ــسا، پهقهت بى ــسى بولمى ئهھدى
ــدانىغا      ــۆمهر قۇمان ــانغىال، ئ ــويالپ قالغ ــدۇ دەپ ئ ــسى بېرىۋاتى ئهھدى

ــن « ــپ بهرگى ــساب قىلى ــدىنى ھې ــۇ ئهھ ــدۇ» ب ــا-دەۋاتى ــۇ پهقهت ! ي ب
ــى،   ئهمهلىيه ــشال ئهمهس، بهلك ــساب قىلى ــدىنى ھې ــان ئهھ ــته بولمىغ ت

ــسى بهردى،     ــانلىق ئهھدىـ ــكهر ئامـ ــۇلمان ئهسـ ــمهننىڭ مۇسـ دۈشـ
ــتۇر    ــساب قىلدۇرۇش ــدانغا ھې ــانىنى قۇمان ــگهن گۇم ــشى  ! دې ــرەر كى بى
  تارىختا شۇنداق ۋەقهنىڭ بولغانلىقىنى ئاڭالپ باققانمۇ؟



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
136

ىغـــان بىـــلهن تىنچلىـــق كېلىـــشىمى ئىمزال مۇئـــاۋىيه رۇملـــۇقالر
ــق   ــڭ تىنچلىـ ــاقچىلىرى رۇملۇقالرنىـ ــڭ ئايغـ ــدە، مۇئاۋىيهنىـ مهزگىلـ
ــشقا    ــۇم قىلى ــسىز ھۇج ــۇلمانالرغا تۇيۇق ــدىلىنىپ، مۇس ــشىمىدىن پاي كېلى

مۇئــاۋىيه ئــۇالر . تهييــارلىق قىلىۋاتقــانلىق خهۋىرىنــى ئېلىــپ كهلــدى
لـېكىن  . تهييارلىقنى پۈتتـۈرگىچه تۇيۇقـسىز ھۇجـۇم قوزغىمـاقچى بولـدى          

ــڭ ــشقا قوشــۇلماي، مۇنــداق  مۇئاۋىيهنى  مهســلىههتچىلىرى ئۇنــداق قىلى
ــشتى ــسىنى   : دېيى ــا ئهھدى ــۇيىچه ئۇالرغ ــڭ ئهمــرى ب ــالالھ  نى ــاكى ئ ي

يـاكى بولمىـسا، سـاقالپ تـۇرۇپ، ئهھـدىنىڭ          ! ئاشكارا تاشالپ بهرگىـن   
  ».ۋاقتى ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئۇالر بىلهن ئېلىشقىن

ــڭ قوشــ     ــالالھ   ئۇنى ــۇردى، ئ ــاقالپ ت ــاۋىيه س ــبىگه مۇئ ۇنىنى غهل
ســـهن بۇنىڭغـــا ئهھلـــى ســـهلىبلهرنىڭ ســـاالھىددىن ! ئېرىـــشتۈردى

ــاققىن   ــشتۇرۇپ ب ــانلىرىنى سېلى ــسىدا قىلغ ــى  . زامانى ــۇلمانالر ئهھل مۇس
ســهلىپلهر بىــلهن تىنچلىــق ئهھدىــسى تــۈزگهن مهزگىلــدە، ئــۇالر       
ــدى،    ــۇم قىلـ ــسىز ھۇجـ ــۇلمانالرغا تۇيۇقـ ــپ مۇسـ ــدامچىلىق قىلىـ ئالـ

 كىرىۋالـــسىمۇ، باســـتۇرۇپ كىرىـــپ قىلىـــچ مۇســـۇلمانالر مهســـچىتكه
ــاتتى ــدەك،   . ئوين ــدە دېيىلگهن ــڭ رىۋايهتلىرى ــستىئان مهنبهلىرىنى خرى

ــى   ــان كهچت ــزىغىچه ق ــاتالر تى ــشاش،  ! ئ ــسى ئوخ ــڭ ھهممى كاپىرالرنى
ــدۇ   ــۆزىدە راســت ئېيتى ــۇ س ــۆزلىگهن مۇن ــدە س ــاپىرالر ھهققى ــالالھ  ك : ئ

ــا،  « ــدە نه تۇققانچىلىقق ــۇئمىنالر ھهققى ــاپىرالر م ــايه ك ــدىگه رىئ نه ئهھ
ســـۈرە تهۋبه  ( » قىلمايـــدۇ، ئهنه شـــۇالر ھهددىـــدىن ئاشـــقۇچىالردۇر

ــايهت -10 ــۆۋەت   ) . ئ ــۆزىگه ن ــاالھىدىن ئ ــدىمۇ يهنه س ــۇ ئهھۋال  ش
ــدى   ــشنى خالىمى ــا تارتى ــۇالرنى ئوخــشاش جازاغ ــدە ئ بهلكــى . كهلگهن
  !ئۇالرغا ئىسالمنىڭ يول قۇيۇش پرىنسىپى بۇيىچه مۇئامىله قىلدى
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   پهن ھهرىكىتى-ۇسۇلمانچه ئىلىمم-6
ــارقىن     ــڭ ئهڭ يـ ــسالمىي ئۈممهتنىـ ــك ئىـ ــۇ يهرگه كهلگۈچىلىـ بـ

ــدۇق   ــتىدە توختال ــرى ئۈس ــۆز   . بهلگىلى ــساالم ئ ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ــيلهپ  ــلهن تهربىـ ــۇلى بىـ دەۋرلهرنىـــڭ ئهڭ ياخشىـــسى مېنىـــڭ «قـ

ــم ــۆزىمىزنى  » دەۋرى ــۇلمانالرغا س ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــپلىگهن ت دەپ تهرى
ــۇ  . شــتۈردۇقمهركهزله ــدۇقكى، ب ــۆزلىرىمىزدە شــۇنى تهكىتلى ــۇقىرىقى س ي

ــى   ــاس ئهمهس، بهلكـ ــۇلمانالرغىال خـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــلهر تـ بهلگىـ
ھهرزامانـــدىكى ئىـــسالمىي ئـــۈممهتته شـــۇنداق بهلگىـــلهر بۇلۇشـــى 

ــرەك ــن    . كې ــۇ بهلگىلهردى ــۈممهت ش ــسالمىي ئ ــى ئى ــسىبىر دەۋردىك قاي
لگىلهرنـــى ئۆزىـــدە بـــۇ به. ئايرىلىـــپ قالـــسا، گۇناھكـــار بولىـــدۇ

ــشى     ــۇلمانالرنىڭال ئىـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــاقالش تـ ــازىرالش ۋە سـ ھـ
ھهقىقـــى ئىمـــانلىق بولۇشـــنى كـــۆزلىگهن ھهربىـــر ئهۋالتتـــا . ئهمهس

  .شۇنداق بهلگه بۇلۇشى كېرەك
ــۇكى،     ــدىلىكى ش ــسىز ئاالھى ــۇلمانالرنىڭ مىسلى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت

رۇشـــتا پهرز ئـــۇالر ئىـــسالمىي ئۈممهتنىـــڭ بهلگىلىرىنـــى ئىـــشقا ئاشۇ
ــى ئهڭ      ــتىن، بهلك ــپ قالماس ــگه كۇپايىلىنى ــۆۋەن دەرىجى ــان ت قىلىنغ
ــشىنىڭ   ــتىش ئۈچــۈن تىرىــشچانلىق كۆرســىتىپ، كى يــۇقىرى چهكــكه يې

ــى     ــگه يهتت ــۇقىرى پهللى ــدىغان ئهڭ ي ــالىغىمۇ كهلمهي بۇنــداق . خىي
يــــۇقىرى پهلــــله ئهمهلىيهتــــته چۈشكۈنلىــــشىپ، پهرز قىلىنغــــان 

ــسه تــ   ــچه ھهس ــدىنمۇ نهچ ــڭ  دەرىجى ــكهن ئادەملهرنى ۆۋەنلهپ كهت
  . خىيالىغا تېخىمۇ كهلمهيدۇ

بولۇشــــنىڭ زۆرۈر شــــهرتى » ئىــــسالمىي ئــــۇممهت«بــــۇ يهردە 
. ھېــسابلىنىدىغان باشــقا ئىككــى بهلــگه ھهققىــدە توختالمــاقچىمىز     

ــى     ــگه تهبىئىيك ــى بهل ــۇ ئىكك ــۆتكىنىمىزدەك، ب ــىتىپ ئ ــدا كۆرس يۇقىرى
مۇســۇلمانالردىن كېــيىن تــارىخنى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرگهن تــۇنجى ئهۋالد 

  .ۋۇجۇدقا كهلدى
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 پهن ۋە ھهزارەت ھهرىكىتـــى يېـــتىلىش ۋە  -تهبىئىيكـــى، ئىلىـــم 
چــۈنكى، بــۇ ھهرىــكهت . شــهكىللىنىش باســقۇچىدا ئوتتۇرىغــا چىقمايــدۇ

يېـتىلىش  . مۇقىملىققا ۋە ئېـشىندى كـۈچكه مۇھتـاج ئېهتىيـاجلىق بولىـدۇ           
تىن ئېـشىندى كـۈچ     باسقۇچىدا ھهمـمه كـۈچ ئـۇل سېلىـشقا قارىتىلغـانلىق          

ــدۇ ــېلىم . بولمايـ ــتىگه ئـ ــىدە -ئۇنىـــڭ ئۈسـ  پهن ۋە ھهزارەت ساھهسـ
نهتىــجه يارىتىــشقا ئۈندەيــدىغان قىمــمهت قــاراش، پرىنــسىپ ۋە      

ــدۇ     ــت كېتى ــى ۋاقى ــشىگىمۇ خېل ــڭ يېتىلى ــى  . پىكىرلهرنى ــراق ھېلىق بى
ئىككى ھهرىكهتنـى تهۋەللـۇت قىلغـان ئـۇرۇق ئهمهلىيهتـته باشـلىنىش             

ــسىدىال تىك ــۇرۇنۇپ   نوقتى ــۈچه يوش ــشىپ يېتىلگ ــارائىت پى ــگهن ۋە ش ىل
بـــۇ خـــۇددى تـــۆرەلمه بىرمهزگىـــل ھېچكىمنىـــڭ كـــۆزىگه . تۇرغـــان

كــۆرۈنمهي ئهزالىرىنــى تۇلــۇق يىتىلدۈرگهنــدىن كېــيىن تۇغۇلغانــدەكال  
ــان  ــش بولغ ــر ئى ــى  . بى ــۇ ئىككــى بهلگىن ــۇلمانالر ب ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت

ــسىم  ــمىغان بول ــته قاتناش ــقا بىۋاس ــشقا ئاشۇرۇش ــۇالر ئى ــته ئ ۇ ئهمهلىيهت
چــــۈنكى، بىرىنچىــــدىن كېيىــــنكىلهر ۋۇجۇدقــــا . بولغــــان» دادا«

ئىككىنچىــدىن . كهلتــۈرگهن غهلىبىلىــك تــارىخنى ئــۇالر باشــلىغان    
بــۇ ئىككــى . تــوغرا ھهرىــكهت باشــالش نۇقتىــسىنى ئــۇالر بهلگىلىــگهن 

ــم  ــۇلمانچه ئىلى ــش مۇس ــا -ئى ــڭ ئوتتۇرىغ  پهن ۋە ھهزارەت ھهرىكىتىنى
ھهرقانــداق بىــر  . ھــايىتى چــوڭ تهســىر كۆرســهتكهن   چىقىــشىغا نا

ــېلىم  ــۈممهت ئــ ــشى  -ئــ ــى باشلىيالىــ  پهن ۋە ھهزارەت ھهرىكىتىنــ
ــۇمكىن ــر    . م ــى ، يهنه بى ــسان پىترىت ــتىن ئىن ــر تهرەپ ــۇ بى ــۈنكى، ب چ

تهرەپــــتىن ئىنــــسانالرغا تىرىــــشچانلىق كۆرســــهتكهن مىقــــداردا 
ــوۋغا    ــى ســ ــر ئىالھــ ــدىغان بىــ ــادەمگه  « :بېرىلىــ ــمه ئــ ھهمــ

ــڭ    پهرۋەرد ــز، پهرۋەردىگارىڭنى ــدىن بېرىمى ــا قىلغىنى ــڭ ئات ىگارىڭنى
-20سـۈرە ئىـسرا      ( » ئاتا قىلغىنى ھـېچ ئادەمـدىن مهنئـى قىلىنمايـدۇ         

  ) . ئايهت 
 زىننىتىنــى كۆزلهيــدىغان  -ھايــاتى دۇنيــانى ۋە ئۇنىــڭ زىبــۇ    «

ــۇق    ــادىال تول ــۇ دۇني ــى ب ــڭ ئهجرىن ــڭ ئهمهللىرىنى ــشىلهرگه ئۇالرنى كى
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ــادا ئۇ ــز، دۇني ــدۇ بېرىمى ــنىمه كېمهيتىلمهي ــدىن ھېچ ــڭ ئهجرى   »   الرنى
  ) . ئايهت -15سۈرە ھۇد ( 

ئهممـــا ھهرىكهتنـــى تـــوغرا باشـــلىغاندىال، ئانـــدىن باشـــقا      
ــم  ــدىغان دۇرۇس ئىلى ــپ تۇرى ــهن پهرقلىنى ــن روش  پهن -ھهرىكهتلهردى

ــۈرگىلى   ــا كهلتـ ــى ۋۇجۇدقـ ــى ۋە دۇرۇس ھهزارەت ھهرىكىتىنـ ھهرىكىتـ
گهپنـى مۇسـۇلمانچه    . قـته توختالمـاقچىمىز   بىـز بـۇ يهردە مـۇ ھه       . بولىدۇ
  . پهن ھهرىكىتىدىن باشاليمىز-ئىلىم

بـۇ بىـر    ... جاھىلىيهت دەۋرىـدىكى ئهرەبـلهر بىلىمـسىز خهلـق ئىـدى          
ــارىخى پاكىــــت ــۇبتىكى ھهزارەت . تــ ــىمال ۋە جهنــ ــلهر شــ ئهرەبــ

پــارىس ۋە رۇم ئىمپىرىيلىــرى . مهركهزلىــرىگه بېرىــپ، كىلىــپ تــۇراتتى
ئهينـــى زامانـــدا بـــۇ ئىككـــى . لىرى بارئىـــدىبىلهنمـــۇ سۈركىلىـــش

ئىمپىــرىيهدە ھهرخىــل ئىلىمــالر بولــسىمۇ، بىــراق ئهرەبــلهر شــۇ  ئىلمىــي 
ــسىل  ــى تهھ ــدى مهرىپهتلهرن ــر   . قىلمى ــڭ بى ــۇالر دۇنيانى ــۈنكى، ئ چ

 تاپـاخۇرالر،   - قىـساسالر، پهخـرى    -چېتىدە، تارىخنىـڭ گىرۋىكىـدە قـان      
ــۇن  ــارەت، ئوي ــشالر، ئۇشــشاق تىج ــاراق-ھهجــۋى قىلىشى ــا، ھ  - تاماش

ــۈزەتتى  ــۈن ئۆتكـ ــلهن كـ ــارابالر بىـ ئهرەبلهرنىـــڭ قهبىلىۋازلىـــق . شـ
ــهبنامه    ــتىش ۋە نهس ــېئىر ئېي ــشى ش ــدىغان ئى ــوڭ قىلى ــدا ئهڭ چ ھاياتى

ــدى ــادالش ئى ــشىپ،   . ي ــېئىرالرنى ئېيتى ــلۇبتىكى ش ــل ئۇس ــۇالر ھهرخى ئ
شېئىرى پاسـاھهت بىـلهن پهخىـر قىلىـشاتتى، نهسـهبنامىلهرنى يـادالپ،             

ــقا ق ــڭ  باش ــدا قارشــى تهرەپنى ــشىپ قالغان ــلهن زىددىيهتلى ــلهر بى هبىلى
ــلهن   ــلىرى بى ــى نۇمۇس ــهپ جهھهتتىك ــهتتى  نهس ــارەت كهلتۈرۈش . ھاق

ــي ۋە     ــپ، پىكرى ــا يېتى ــاالغهتته ۋايىغ ــېئىرىي ب ــاھىالنه ش ــلهر ج ئهرەب
روھــى جهھهتــته يېتىلىــپ، ســۆزمهن بۇلــۇپ كهتــكهن بولــسىمۇ، بىــراق 

ىلىــۋازلىقلىرى ۋە قهبىلىۋازلىققــا  ئۇالرنىــڭ ئىزچىــل داۋام قىلغــان قهب  
ــدەل  ــاالش، جې ــگهن دەت ــشىپ كهل ــلهن -ئهگى مــاجرا ۋە نهســهبلىرى بى

ــۇممهت شــهكىللهندۈرۈش ئۈچــۈن   ــشلىرى ئ ــا » ئۇيۇشــۇش«پهخىرلىنى ق
ھـــالبۇكى، قايـــسىبىر ئىلمىـــي يـــاكى ھهزارەت .ئـــۇرۇن قالدۇرمىـــدى
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ــهرتتۇر   ــلىق ش ــشى ئاساس ــڭ شهكىللىنى ــتىگه ئۈممهتنى ــۇنىڭ . ھهرىكى ش
چۈن ئهرەبـلهر بىـر قـانچه ئهسـىرگىچه ھېچقانـداق بىلىـم ئىزدەشـكه               ئۈ

  .بۇ بىر تارىخى پاكىت. يۈزلهنمهي ساۋاتسىز ياشىدى
ــشقىال       ــپ بېرى ــكهت ئېلى ــي ھهرى ــا ئىلمى ــپ، ئۇالرغ ــسالم كېلى ئى
ئهمهس، بهلكــى تــوغرا ئىلمىــي ھهرىــكهت ئېلىــپ بېرىــشقا كېتهرلىــك  

  .ھهممه نهرسىلهرنى بهردى
ــسان پ ــالالھ  ئىن ــورالى  ئ ــر ق ــنىڭ بى ــى گۈللهندۈرۈش ــرىتىگه زېمىنن ىت

ــۈن   ــسۇن ئۈچ ــشى «بول ــپهت قىزىقى ــدى  » مهرى ــانهت قوي ــى ئام . ن
ــرەتته      ــشى پىت ــش قىزىقى ــىيهتلىرىنى بىلى ــڭ خۇسۇس ــۇ، ماددىنى بولۇپم

ــدى    ــلهپ كهل ــورۇننى ئىگهل ــلىق ئ ــستىالھى   . ئاساس ــزىقىش ئى ــۇ قى ب
ــدىكى  ــېلىم« مهنى ــل   »  پهن-ئ ــورۇننى ئىگهل ــلىق ئ ــۇ ئاساس هپ دىم

ــدى ــقا،   . كهل ــزدەك، ئۇيۇشۇش ــدا ئېيتقىنىمى ــزىقىش يۇقىرى ــۇ قى ــراق ب بى
ــنچ ــا، تى ــالىيىتىنى  -مۇقىملىقق ــزدىنىش پائ ــشكهندىال ئى ــا ئېرى  ئامانلىقق

ئهرەبلهرنىـڭ قهبىلىۋازلىـق جـاھىلىيهت مۇھىتىـدا بـۇ          . ئېلىپ بارااليـدۇ  
ــدى   ــوق ئى ــسى ي ــڭ ھېچقايسى ــۇالردا  . ئىلمىنىتالرنى ــهۋەبلىك ئ ــۇ س ش

  .رىپهتمۇ يوق ئىدى مه-ئىلىم
ــدى    ــار بول ــسى ب ــڭ ھهممى ــۇ ئىلمىنىتالرنى ــدە مۇش ــسالم كهلگهن . ئى

ــېلىم  ــاۋۋال ئ ــدىن ئ ــانىيىتى  -ھهممى ــش ئىمك ــا چىقى ــگه ئوتتۇرىغ  پهن
 پهنــدىن تامــامهن -لــېكىن ئــېلىم. بېرىــدىغان مۇھىــت پهيــدا بولــدى

 پهن ھهرىكىتـى ئېلىـپ بېـرىش ئۈچـۈن          -ياتالشقان بىـر خهلقـته ئـېلىم      
ــۇش مۇ ــى   ئۇيۇشـ ــقا يهنه پىترەتنـ ــاتىرجهملىكتىن باشـ ــق ۋە خـ قىملىـ

ــشقا   ــجه يارىتى ــۇنى ئهمــگهك قىلىــش ۋە نهتى ــپ، ئ ــتىن ئويغىتى غهپلهت
ــرەك  ــتىلىش روھــى بۇلۇشــى كې ــدىغان زور ئىن ــا . ئۈندەي ــسالم تارىخت ئى

ــشلىدى   ــى بېغى ــتىلىش روھ ــسىز ئىن ــان مىسلى ــۈپ باقمىغ ــۇنىڭ . كۆرۈل ش
ھـايىتى زور بىـر ئېنېـرگىيه       بىلهن بـۇ يېڭـى ئۇيۇشـمىنىڭ گهۋدىـسىگه نا         

بــۇ چاغــدا .  ئــۈگىلىرى ھهرىكهتــكه كهلــدى-تارقىلىــپ، ئۇنىــڭ  ئــۈگه
  .پىترەت تهبىئىي ھالدا بىلىم ئىزدەشكه ھهرىكهت قىلدى
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ــۇنى    ــپ ئ ــىدىن ئويغىتى ــلهت ئۇيقۇس ــى غهپ ــدا پىترەتن ــسالم دىنى ئى
ــدۈرۈش     ــالىدىغان ئىنتىل ــكه س ــشكه ۋە دۇرۇس ھهرىكهت ــوغرا ئىنتىلى ت

ى بولــۇپال قالماســتىن، بهلكــى يهنه بىلىــم ئىزدەشــكه ئېنىــق  ئېنېرگىيــس
ئىـــسالم دىنـــى ئىنـــسان ھاياتىغـــا زۆزۈر بولغـــان . يوليـــۇرۇق بـــار

ــدۇ  ــشنى شــۇنداق قىلى ــداق ئى ــسانالر . ھهرقان ــشلىرىدا ئىن ــاتلىق ئى ھاي
ئــــۆز كــــۈچىگه تايىنىــــپ تــــوغرا بىلىمــــگه ئېرىــــشهلمهيدىغان 

قاتــارلىقالردا، ... ارامئېتىقــاد، ھــاالل، ھــ  : مهســىلىلهردە، مهســىلهن 
ئىنــسانالر ئــۆز كــۈچىگه . بىلدۈرۈشــنى ئىالھــى ۋەھىــي ئۈســتىگه ئالىــدۇ

تايىنىـــپ تـــوغرا بىلىمـــگه ئېرىـــشهلهيدىغان مهســـىلىلهردە ۋەھىـــي 
ئىالھــى يوليــۇرۇق بىــرىش ۋە تــوغرا مېتــود بهلگىــلهپ بىــرىش بىلهنــال  

ــدۇ ــڭ    . كۇپايىلىنىــ ــۇش ۋە ماددىنىــ ــاتنى تۇنــ ــاددى كائىنــ مــ
لىرىنى ئىگهللهشــته،  ئــالالھ  ئىنــسان پىتــرىتىگه ئامــانهت  خۇسۇســىيهت

ــشچانلىقلىرى      ــسمانىي تىرى ــى ۋە جى ــارقىلىق ئهقل ــدار ئ ــان ئىقتى قۇيغ
شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىالھـى ۋەھىـي بـۇ          . بىلهن توغرا بىلىمـگه ئېرىـشهلهيدۇ     

ــته  ــيىلهر «جهھهتـ ــى نهزەرىـ ــلهردە  »ئىلمـ ــسى پهنـ ــى ۋە ھهرقايـ نـ
ــشتۈرىدىغان   ــگه ئېرى ــۇئهييهن بىلىم ــدى، پهقهت  م ــلهرنى بهرمى دەرس

پهن -ئــــېلىم . يوليــــۇرۇق بهردى ۋە مېتــــود بهلگىــــلهپ بهردى  
قۇرئــان . ئۆگىنىــشتىكى يوليــۇرۇقالر قۇرئانــدىمۇ، ھهدىــستىمۇ بهك كــۆپ

ــۇ«ۋەھىيــسى  ــلهن باشــالندى» ئوق ــۇيرۇش بى بۇنــداق . دەپ ئوقۇشــقا ب
ــكه    ــسىز مىللهت ــر ساۋات ــدىغان بى ــدىغان، يازالماي ــالش ئوقۇيالماي باش

تــۇنجى ۋەھىــي ئىلىمىنــى . ىــسبهتهن ناھــايىتى روشــهن مهنىــگه ئىــگهن
ــا ــدى -قايت ــا ئال ــا تىلغ ــسمى  «:  قايت ــڭ ئى ــان پهرۋەردىگارىڭنى ياراتق

ــۇغىن ــلهن ئوق ــاراتتى ! بى ــدىن ي ــساننى لهخــته قان ــۇ ئىن ــۇغىن ، . ئ ئوق
ــۇر ــڭ ئهڭ كهرەملىكت ــشنى  . پهرۋەردىگارى ــلهن خهت يېزى ــۇ قهلهم بى ئ

ـ   ســۈرە (  » گهن نهرســىلهرنى بىلــدۈردى ئــۆگهتتى، ئىنــسانغا بىلمىـ
  ) .ئايهتلهر -5~1ئهلهق 
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 شـــۇندىن كېـــيىن ئىالھىـــي ۋەھىـــي ئـــالالھ نىـــڭ كائىنـــاتتىكى 
ــدا     ــۇ جهريان ــارتتى، ب ــى ت ــاالمهتلىرىگه دىققىتىن ــېلىم«ئ گه » پهن-ئ

ــمان   ــۇ ئاسـ ــۆجىزىلىرىنى، بولۇپمـ ــات مـ ــت كائىنـ ــن ۋە -ئائىـ  زېمىـ
: سال كهلتــــۈردىتۆرەلمىنىــــڭ شــــهكىللىنىش باســــقۇچلىرىنى مىــــ

ئاســـــمانالردىكى ۋە زېمىنـــــدىكى نهرســـــىلهرنى ! ئېيتقىنكـــــى«
  ) . ئايهت -101سۈرە يۇنۇس  ( »... كۆزىتىڭالر

ــدىغانالر     «  ــاد قىلى ــن ئېتىق ــا چى ــالالھ غ ــۆزەڭالردا ئ ــدا ۋە ئ زېمىن
نۇرغـۇن  ) ئـالالھ نىـڭ قـۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنـى كۆرسـىتىدىغان          (ئۈچۈن  

ــار،  ــاالمهتلهر بـ ــۇنى(ئـ ــسىلهركۆرم) بـ ــات  (»همـ ــۈرە زارىيـ -21سـ
ــايهت  ــۈزىنى  «) . ئ ــالالھ  يهري ــسىغا (ئ ــسىغا ۋە توغرى ــوزۇپ )ئۇزۇنى س

ــاالرنى     ــاغالرنى ۋە دەريــــ ــدە تــــ ــاراتتى،يهر يۈزىــــ كهڭ يــــ
ــى     ــشى  ئىككـ ــۈرىنى ئهركهك  چىـ ــر تـ ــڭ ھهربىـ ياراتتى،مېۋىلهرنىـ

ــاراتتى  ــپ ي ــسلىق قىلى ــشتۈردى .جىن ــدۈزگه كىرى ــى كۈن ــى (كېچىن يهن
بـۇالردا  ).قى بىـلهن كۈنـدۈزنىڭ يورۇقلـۇقىنى يـاپتى        كېچىنىڭ قـاراڭغۇلۇ  

ــۈن  ــدىغان قهۋم ئۈچـ ــۈر قىلىـ ــۇدرىتىنى  (تهپهككـ ــڭ قـ ــالالھ  نىـ ئـ
ــىتىدىغان ــار )كۆرس ــلهر ب ــد  ( » دەلىل ــۈرە رەئى ــايهت -3س ــز  « ) .ئ بى

ئانـدىن ئـۇنى    . ئىنساننى ھهقىـقهتهن الينىـڭ جهۋھىرىـدىن يـاراتتۇق        
ــاھ   ــا قارارگ ــر پۇخت ــدان (بى ــى بهچچى ــقانجاي(دا )يهن ــابىمهنى ) الش ئ

ــدۇق ــدۇردۇق، ئانــدىن  . قىل ــا ئايالن ــابىمهنىنى لهخــته قانغ ئانــدىن ئ
لهخــته قــاننى پــارچه گۆشــكه ئايالنــدۇردۇق، ئانــدىن پــارچه گۆشــنى 
ــدۇردۇق،      ــۆش قون ــۆڭهككه گ ــدىن س ــدۇردۇق، ئان ــۆڭهككه ئايالن س

ــۇنى  ــدىن ئ ــۈزۈپ (ئان ــان كىرگ ــدۇردۇق،  ) ج ــا ئايالن ــقا مهخلۇقق باش
ــارا  ــاھىر ي ــالالھ  ئهڭ م ــتىن  (تقۇچى ئ ــۇدرەت جهھهت ــېكمهت ۋە ق ) ھ

  ) . ئايهتلهر -14~12سۈرە مۇئىمىنۇن  ( »ئۇلۇغدۇر 
قۇرئــان كهرىمنىــڭ كــۆپلىگهن ئايهتلىرىــدە ئــالالھ  تائاالنىــڭ      
كائىنــاتتىكى مــۆجىزىلىرىگه ئىــشارەت قىلىنىــدۇ، بــۇ ئىــشارەتلهر بىــلهن 

ــڭ م    ــۈكىگه، ئۇنى ــڭ بۈيۈكل ــى ياراتقۇچىنى ــسان قهلبىن ــك ئىن ۆجىزىلى
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ــۇدرىتىگه، كائىناتنىــڭ ھهمــمه ئىــشلىرىنى بىلىــدىغانلىقىغا، نــازارەت   ق
ــى    ــپ، قهلبلهرنـ ــدىغانلىقىغا ئويغىتىـ ــدارە قىلىـ ــدىغانلىقىغا، ئىـ قىلىـ
بۈيــۈك يــاراتقۇچى زاتــتىن ئهيمىنىــدىغان ۋە ئــۇنىڭغىال ئىبــادەت      
ــدۇ،    ــسهت قىلىنى ــوغرىالش مهق ــادىنى ت ــى ئېتىق ــش يهن ــدىغان قىلى قىلى

ــۇ  ــراق بـ ــشارەتلهردە بىـ ــم«ئىـ ــسىز »   پهن-ئىلىـ ــشكه شهكـ ئۆگىنىـ
چــۈنكى مهزكــۇر ئايهتلهرنىــڭ ئــاخىرقى چۈشــۈمىدىكى . يوليــۇرۇق بــار

ــېلىم     ــويلىنىش ئ ــۈش، ئ ــۈزۈش، كۆزۈت ــر يۈرگ ــشقا  -پىكى ــسىز ئى  پهن
ئــالالھ نــى تۇنــۇش ۋە ئــالالھ نىــڭ قۇدرىتىنىــڭ ســىرلىرىنى . ئاشــمايدۇ

»  پهن-ئـــېلىم«بىلىـــش ئۈچـــۈن پىكىـــر يۈرگـــۈزۈش نۇقتىـــسىدىن  
مۇســۇلمانالر ئهمهلىيهتتىمــۇ ئىلىــم ئىزدەشــنى شــۇ نۇقتىــدىن . باشــلىنىدۇ

ــدى ــلىغان ئى ــقا  . باش ــلهر باش ــۆتكىنىمىزدەك، ئهرەب ــدا ئېيتىــپ ئ يۇقىرى
ئىــشالر بىــلهن بۇلــۇپ كهتكهنلىكــتىن، ئــۇالردا ئىلمىــي دەســمايه يــوق 

ــدى ــ  . ئى ــڭ بىلىملىرىن ــقا مىللهتلهرنى ــۇلمانالر باش ــدا مۇس ــۇ ئهھۋال ى ب
ــدى    ــېس قىل ــاجىنى ھ ــلهش ئېهتىي ــدا   . ئىگهل ــاھىلىيهت ۋاقتى ــۇالر ج ئ

 پهنـدە غالىـپ     -ئهينـى ۋاقىتتـا ئـېلىم     . ئۇنداق ھـېس قىلمىغـان ئىـدى      
ــانلىقتىن     ــرى بولغـ ــن تىللىـ ــان ۋە التىـ ــۇرۇۋاتقىنى يۇنـ ــدا تـ ئورۇنـ
مۇســۇلمانالر شــۇ ئىككــى خىــل تىلنــى ئۆگىنىــشكه يۈزلىنىــپ، ئــاخىرى  

ــېلىم ــى ئهر-ئ ــدى پهن بىلىملىرىن ــا ئۆرى ــي  . ەب تىلىغ ــڭ ئىلمى ئۇالرنى
  .ھهرىكىتى مانا مۇشۇ نۇقتىدىن باشالندى

 پهن دەپ تۇنۇلغـــان نهرســـىلهرنىڭ -ئـــۇالر شـــۇ زامانـــدا ئىلىـــم
ھهممىنى تهرجىـمه قىلىـپ، ئـۇنى شـاگىرت سـۈپىتىدە ئۆگىنىـشته چىـڭ               

ــۇردى ــدى  . ت ــش ئى ــي ئى ــش تهبىئى ــداق قىلى ــدا بۇن ــۇ ئهھۋال ــۇالر . ب ئ
ــزال ئۆ  ــايىتى تىـ ــدارىنى    ناھـ ــهزگۈرلۈك ئىقتىـ ــي سـ ــدە ئىلمىـ زلىرىـ

پېنىـــدە ســـاقلىنىپ كېلىۋاتقـــان بهزى -يېتىلـــدۈرۈپ، يۇنـــان ئـــېلىم 
ــالىقالرنى تۈزىتىــشكه باشــلىدى قۇرئانــدا كائىنــات مــۆجىزىلىرىنى . خات

ــتىن،       ــۇپال قالماس ــۇرۇق بول ــدە يولي ــش ھهققى ــر قىلى ــويلىنىش، پىكى ئ
  .دىبهلكى تېخىمۇ مۇھىمى ئىزدىنىش مېتودى بار ئى
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ــم ــانلىقالردىكى ئىلىــــ ــسهپىۋى -يۇنــــ ــۇل پهلــــ  پهن نوقــــ
ــدى  ــارەت ئىـ ــيهلهردىن ئىبـ ــسىدا  . نهزەرىـ ــيه توغرىـ ــۇالر نهزەرىـ ئـ

غــــا »ئهقىــــل«ئىزدىنىــــپ، نهزەرىيهنــــى پهلــــسهپىۋىلهشتۈرۈپ، 
نهزەرىيهنــى ئهقىــل ئېتىــراپ   . تــوغرىالش بىــلهن بولــدى قىالتتــى   

ــاكى ئهم    ــلىقىدىن ي ــۇش، بولماس ــته بۇل ــسىال، ئهمهلىيهت ــته قىل هلىيهت
ــيه      ــوغرا نهزەرىـ ــنهزەر تـ ــلىقىدىن قهتئىيـ ــۇش ،بولماسـ ــوغرا بۇلـ تـ

لــېكىن قۇرئــان كهرىــم باشــقىچه بىــر يۈزلىنىــشكه      . ھېــسابلىناتتى
ــپىگىال   ــيه تهرىـ ــۇل نهزەرىـ ــم نۇقـ ــان كهرىـ ــۇرۇق بهردى، قۇرئـ يوليـ

ــم  ــكه، ئىلى ــي تهرەپ ــى ئهمهلى ــك -ئهمهس، بهلك ــڭ مهنپهئهتلى  پهننى
ــۇرۇق   ــشقا يولي ــپىگه مېڭى ــۇھهممهد («: بهردىتهرى ــى م ــهندىن !)ئ س

ــاي  ــان ئــ ــى چىققــ ــپ  (يېڭــ ــك چىقىــ ــڭ كىچىــ ــى ئاينىــ يهنــ
توغرۇلــــــۇق )چوڭىيىدىغانلىقى،ئانــــــدىن كىچىكلهيــــــدىغانلىقى

ــشىدۇ، ــا(سورى ــى، ) ئۇالرغ ــشىلهرنىڭ «ئېيتقىنك ــۇ كى ــك ( ئ , تىرىكچىلى
ــودا ــېتىق-س ــامىله ،  س ــۇش ، مۇئ ــارلىق  ، روزا تۇت ــېچىش قات ــز ئ  ) ئېغى

ــشالرنىڭ ۋە ھهجن ــدۇر ئى ــشى ئۈچۈن ــى ھېسابلى ــڭ ۋاقىتلىرىن ــۈرە  (» ى س
  ) . ئايهت -198بهقهر 
ــلهن كۈنــدۈزنى ‹‹  ــۇدرىتىمىزنى كۆرســىتىدىغان(كــېچه بى ) كامــالى ق

ئىككـــى ئـــاالمهت قىلـــدۇق، كېچىنىـــڭ ئـــاالمىتىنى كۆتۈرۈۋەتتـــۇق، 
ــشىڭالر    ــى تهلهپ قىلى ــڭ پهزلىن ــۇش  (پهرۋەردىگارىڭالرنى ــى تۇرم يهن

ــپىش  ــى تې ــۇڭالر   الزىمهتلىكلىرىن ــته بولۇش ــهئيى ھهرىكهت ــدا س )  يولى
كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنىڭ ئالمىشىـشى ئـارقىلىق كۈنلهرنىـڭ،            (ئۈچۈن،  

يىلالرنىــڭ ســانىنى ۋە ھېــسابىنى بىلىــشىڭالر ئۈچــۈن،     ) ئايالرنىــڭ
) دىنىــي ۋە دۇنيــاۋى (كۈنــدۈزنىڭ ئــاالمىتىنى يورۇقلــۇق قىلــدۇق،    

ــدۇق   ــان قىل ــسىلىي باي ــسىنى تهپ ــشالرنىڭ ھهممى ــسرا ( ›› ئى ــۈرە ئى  س
  ) . ئايهت -12

ــدۈردى     ــلهن بىل ــام بى ــسىگه ئىله ــهل ھهرى ــڭ ھهس : پهرۋەردىگارى
) كىــشىلهرنىڭ ھهســهل ھهرىلىــرى ئۈچــۈن(تاغالرغــا، دەرەخــلهرگه ۋە «



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
145

ــۈزگىن﴿   ــۇۋا ت ــۆيلىرىگه ئ ــىغان ئ ــۈك   . ﴾68ياس ــيىن، تۈرل ــدىن كې ئان
دىــن يــېگىن، پهرۋەردىگارىڭنىــڭ ) چــېچهكلهر-يهنــى گــۈل (مېــۋىلهر 

ــرگىن يوللىر ــلهن كى ــك بى ــا ئىتائهتمهنلى ــڭ . »ىغ ــهل (ئۇنى ــى ھهس يهن
ــسىنىڭ ــۇ  ) ھهرى ــدىغان خىلم ــىپا بولى ــسانالرغا ش ــدىن ئىن ــل -قارنى  خى

ئــالالھ نىــڭ (بۇنىڭــدا . چىقىــدۇ) يهنــى ھهســهل(رەڭلىــك ئىچىملىــك 
 پىكىــر قىلىــدىغان قهۋم ئۈچــۈن ئىبــرەت بــار) قۇدرىتىنىــڭ چوڭلــۇقىنى

  .) ئايهتلهر -69-68سۈرە نهھل ( 
مۇســۇلمانالر ئىــسالمىي تهتقىقــات مېتودىغــا ئهگىــشىپ، ئىلمــى      
ــۋىي    ــسهپىۋى، نهزەرىيىــ ــۇل پهلــ ــشىنى نوقــ ــات يۈزلىنىــ تهتقىقــ

ــدى   ــىگه بۇرىـ ــرىبه ساھهسـ ــى تهجـ ــىدىن ئىلمـ ــات . ساھهسـ تهتقىقـ
 پهن تهتقىقاتىنىـــڭ -مېتودىـــدىكى بـــۇ چـــوڭ ئىلگىـــرىلهش ئىلىـــم

ــۈك نهتىجىل    ــۈرگهن بۈيـ ــا كهلتـ ــى دەۋرلهردە قولغـ ــڭ كېيىنكـ ىرىنىـ
ــدا تهجــرىبىچىلىككه -ئــېلىم. باشلىنىــشى بۇلــۇپ قالــدى  پهن تهتقىقاتى

بـــۇ ھهقىقهتنـــى مۇســـۇلمانالردىن   . مۇســـۇلمانالر ئـــۇل ســـالدى  
تهجرىبىچىلىكنــى ئۆگىنىــپ، ھــازىرقى زامانــدىكى چــوڭ ســهكرەپ      

  .ئىلگىرىلهشلهرنى قولغا كهلتۈرگهنلهر ئېتىراپ قىلىدۇ
 Humanity making( » ئىنـــسانىيهت قۇرۇلۇشـــى«بريفولـــت 

of  (  ــدۇ ــداق دەي ــدا مۇن ــاملىق كىتابى ــېلىم « : ن ــڭ ئ ــز -بىزنى  پېنىمى
ئهرەبــلهرگه ئۇالرنىــڭ ھهيــران قــاالرلىق يېڭــى نهزەرىيىلهرنــى بىــزگه  

ــېلىم  ــڭ ئـ ــى ئۇالرنىـ ــا قهرزدار ئهمهس، بهلكـ ــدىم قىلغانلىقىغـ  -تهقـ
پهننــى ۋۇجۇدقــا كهلتــۈرگهنلىكىگه قهرزدار، كــۆرۈپ تــۇرۇپتىمىزكى،     

ــېلىم قهدىم ــادا ئ ــى دۇني ــدى-ك ــۇد ئهمهس ئى ــانلىقالر .  پهن مهۋج يۇن
ــۈنلهپ     ــۈملهرنى يهكـ ــستراكىت ھۆكـ ــهكىللهندۈرۈپ، ئابـ ــېقىم شـ ئـ

 بېـسىقلىق بىـلهن ئىـزدىنىش       -بىـراق ئېغىـر   . نهزەرىيه شـهكىللهندۈردى  
، ئىجـــابىي بىلىملهرنـــى تـــوپالش، ئىـــنچىكه مـــۇالھىزە يۈرگـــۈزۈش، 

ــش ۋە تهجرىبىچىل  ــق قىلى ــسىلى تهتقى ــا  تهپ ــلهر يۇنانلىقالرغ ــك دېگهن ى
دەۋاتقــان نهرســه »  پهن-ئــېلىم«بىــز ھــازىر ... تامــامهن يــات ئىــدى
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يېڭـى ئىـزدىنىش روھـى ۋە يېڭـى تهكـشۈرۈش ئۇسـۇلىنىڭ نهتىجىـسىدە        
ياۋروپــادا ئوتتۇرىغــا چىقتــى، بــۇ روھ ۋە ئۇســۇلنى ياۋروپاغــا ئهرەبــلهر  

  .يهتكۈزدى
ــم  ــۇلمانالرنىڭ ئىلى ــدە رويا-مۇس ــانلىرى،   پهن ھهرىكىتى ــا چىقارغ پق

ــالىقلىرىنى تۈزۈتــۈش، ئالگېبراغــا ئوخــشاش يېڭــى   يۇنانلىقالرنىــڭ خات
ــىيهتلىرىنى     ــۆپلىگهن خۇسۇس ــڭ ك ــش، ماددىنى ــاد قىلى ــى ئىج پهنلهرن
ــا      ــدە ئالغ ــاتنى زور دەرىجى ــڭ تهرەققىي ــا ۋە خىمىيىنى ــاپ، فىزىك بايق

ــسهمنىڭ      ــى ھهي ــهن ئىبن ــاش ۋە ھهس ــشنى بايق ــان ئايلىنى ــۈش، ق بۆس
ــۇر ئى ــى نـ ــدىكى ئىختىراسـ ــدۇ ... لمىـ ــپ قالمايـ ــال چهكلىنىـ . بىلهنـ

ــېلىم  ــسا ئـــ ــك بولمىـــ ــا  -تهجرىبىچىلىـــ ــى ئالغـــ  پهن ھهقىقـــ
بــۇ يــولنى ئىنــسانىيهتكه مۇســۇلمانالر ســوۋغا     . ئىلگىرىلىيهلمهيــدۇ

ــدى ــۇ   . قىل ــۇ يهردە تېخىم ــۇال ئهمهس ، ب ــسى ب ــۇلمانالرنىڭ تۆھپى مۇس
  .مۇھىم بىر نهرسه بار

ــدە ھاياتلىقن  ــان كهرىم ــار  قۇرئ ــولى ب ــۇكهممهل ي ــڭ م ــول  . ى ــۇ ي ب
ــسىملىرىنى،جۈملىدىن   ــمه قى ــڭ ھهم ــېلىم«ھاياتلىقنى ــۇ -» پهن-ئ  نىم

ــدۇ  ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــشلىك   . ئ ــۆزىنى تىگى ــسىم ئ ــر قى ــۇ يهردە ھهربى ب
 پهن ھهرىكىتــى -بــۇ ئىــسالمىي ئىلىــم   مانــا. ئورنىغــا قۇيۇلىــدۇ 

دىكى بىـز زامـانىمىز   . ئىنسانىيهتكه تهقـدىم قىلغـان ئهڭ مـۇھىم سـوۋغا         
ــم     ــان ئىلىـ ــپ بېرىۋاتقـ ــاھىلىيتى ئېلىـ ــان جـ ــازىرقى زامـ  پهن -ھـ

ــدە ئايــان   ــى ئاالھى ــتىگه قارىــساقال، مهزكــۇر ســوۋغىنىڭ قىممىت ھهرىكى
  .بولىدۇ

ــۆز  ــارچىلىرى ئ ــاھىيهتته پ ــسان م ــر-ئىن ــشىدىغان، بى ــارا تولۇقلى  - ئ
ــۇر ــر پــارچه باشــقا  . بىرىــدىن ئايرىلمايــدىغان بىرلىكت ــرلىكته بى ــۇ بى ب

ــارچىالردى ــتهن    پـ ــسانالر قهسـ ــاكى ئىنـ ــسه، يـ ــپ كهتـ ن  ئايرىلىـ
. ئــايرىۋەتمهكچى بولــسا، بىــر پۈتــۈن گهۋدىــدە چاتــاق چىقىــدۇ      

ــدۇ  ــته ئايرىلمايـ ــۇ گهۋدە ئهمهلىيهتـ ــۈنكى، بـ ــدا . چـ پهقهت ئۇنىڭـ
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ــدۇ ــىال كۆرۈلى ــۇرغن   . كاش ــشى ت ــاق چىقى ــسه چات ــىال كۆرۈل ــىال كاش كاش
  ! ته-گهپ

ــۇي   ــاھىيىتى ب ــۇ م ــساننى ئهنه ش ــول ئىن ــى ي ــارچىلىرىنى ئىالھ ىچه پ
ــر ــدۇ   -بى ــۈن گهۋدە دەپ تونۇي ــر پۈت ــتىن بى ــدىن ئايرىۋەتمهس .  بىرى

چــۈنكى، ئىالھـى يــول ئىنــسان پىترىتىنــى  ! بۇنىڭـدىن ھهيــران قالمــاڭ 
ــل    ــدىن نازى ــدىغان زات تهرىپى ــى بىلى ــى ۋە پىترەتن ــان، پىترەتن ياراتق

ــدۇر ــهيئىلهرنىڭ  «: قىلىنغان ــۇ ش ــدۇ؟ ئ ــان زات بىلمهم ــاتنى ياتق مهخلۇق
ــا ــۇق خهۋەرداردۇر  ن ــدىن تول ــدۇر، ھهممى ــى بىلگۈچى  » زۇك تهرەپلىرىن

  ) . ئايهت -14سۈرە مۇلك (
ــول  ــى يـ ــم« ئىالھـ ــدا  »  پهن-ئىلىـ ــر تهرەپ قىلغانـ ــشىنى بىـ ئىـ

ــدىن ــم« : بىرىنچىـ ــان  » پهن-ئىلىـ ــسان ھاياتىنىـــڭ قالغـ ــى ئىنـ نـ
ــه دەپ      ــر نهرس ــتهقىل بى ــۇنى مۇس ــدۇ، ئ ــدىن ئايرىۋەتمهي تهرەپلىرى

ــ«قارىمايــدۇ،  شــوئارىنى كۆتــۈرۈپ » پهن - پهن ئۈچــۈن ئىلىــم-مئىلى
. بۇنــداق ئىــشنى ھــازىرقى زامــان جــاھىلىيتى جىــق قىلىــدۇ . چىقمايــدۇ

ئىلمــــى پائــــالىيهتنى پىترەتنىــــڭ قالغــــان    : ئىككىنچىــــدىن
يۈزلىنىــشلىرىگه ۋە مــاددىي، مهنىــۋى ئېهتىياجالرنىــڭ قالغانلىرىغــا     

ىلىيتى بۇنـــداق ئىـــشنى ھـــازىرقى زامـــان جـــاھ. قارشـــى قويمايـــدۇ
ــدۇ ــم. قىلىۋاتى ــر -ئىلى ــسىنى بى ــپ، ئىككى ــدىن ئايرىۋېتى ــى دىن  - پهنن

ــسۇن،      ــى تاشلى ــزدىگهنلهر دىنن ــدۇ؛ پهن ئى ــى قويۇۋاتى ــرىگه قارش بى
  .دىن ئىزدىگهنلهر پهننى تاشلىسۇن دەۋاتىدۇ

ــسى    ــدىكى خهلىپى ــڭ زېمىن ــالالھ نى ــسانىيهتنى ئ ــى ئىن ــسالم دىن ئى
ــدۇ ــدا پهرۋەردىگا « : دەپ تونۇي ــۆز ۋاقتى ــشتىلهرگه ئ ــڭ پهرى مهن : رى

ــارىتىمهن، دېــدى  ــار ي ــپه يهنــى ئورۇنباس ــدە خهلى ســۈرە  ( » يهر يۈزى
  ) .ئايهت -30بهقهرە 

« :  ئىنــسان ئــالالھ قــا ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈن يارىتىلــدى       
جىنالرنـــى، ئىنـــسانالرنى پهقهت ماڭـــا ئىبـــادەت قىلىـــش ئۈچـــۈنال  

  ) . ئايهت -56سۈرە زارىيات  ( » ياراتتىم
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: ئىنــساننىڭ بــارلىق پائــالىيهتلىرىنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇئىبــادەت 
ئېيتقىنكـــى مېنىـــڭ نـــامىزىم، قۇربـــانلىقىم، ھايـــاتىم ۋە مامـــاتىم «
ــشلىرىم( ــارلىق ئى ــدۇر ) ب ــالالھ  ئۈچۈن . ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى ئ

ــۇر  ــېرىكى يوقتـ ــڭ شـ ــالالھ نىـ ــام  ( » ئـ ــۈرە ئهنئـ -163، -162سـ
  ) . ئايهتلهر 

ــادەتلهر ئىچىــدە زېمىننــى گۈللهنــدۈرۈش ئــالالھ  تهلهپ قىلغــان  ئىب
ۋە ئــالالھ نىــڭ پهزلىــدىن رىزىــق ئىــزدەپ ســهئيى ئىجتىهــاد قىلىــشمۇ  

ئـالالھ  سـىلهرنى زېمىنـدىن يـاراتتى، سـىلهردىن زېمىننـى ئابـاد               «: بار
  ) . ئايهت -61سۈرە ھۇد (   » قىلىشنى تهلهپ قىلدى

ــدى، ز   « ــان قىل ــشقا ئاس ــى مېڭى ــىلهرگه زېمىنن ــالالھ  س ــڭ ئ ېمىننى
ــىلهر    ــالر، س ــدىن يهڭ ــڭ بهرگهن رىزقى ــالالھ نى ــېڭىڭالر، ئ ــدا م ئهتراپى

سـۈرە   ( » تىرىلگهندىن كېـيىن ئـالالھ نىـڭ دەرگاھىغـا قايتۇرۇلىـسىلهر          
  ) . ئايهت -15مۇلك 

ــېلىم ــنىڭ،  -ئـ ــق ئىزدەشـ ــنىڭ، رىزىـ ــى گۈللهندۈرۈشـ  پهن زېمىننـ
ــېلىم     ــورالى، ئ ــنىڭ زۆرۈر ق ــارى قىلدۇرۇش ــى ج ــك رولىن پهن -خهلىپىلى

ــزمهت     ــۈن خى ــشانالر ئۈچ ــۇر نى ــى مهزك ــشان ئهمهس ، بهلك ــۆزى نى ئ
  .قىلىدۇ

يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئــۆتكىنىمىزدەك، ئىنــسان ئــالالھ نىــڭ بىــرلىكىگه  
ئهقىــدە قىلىــشنى، دىنــى پائــالىيهتلهرنى، يهرشــارىنى گۈللهندۈرۈشــنى  
ــادالهت      ــدا ئ ــشىپ، زېمىن ــا ئهگى ــان قۇرئانغ ــل قىلغ ــالالھ  نازى ۋە ئ

ــش ــا قىلى ــادەتكه  بهرپ ــدىكى ئىب ــدىغان كهڭ مهنى ــگه ئالى ــۆز ئىچى نى ئ
  :يارىتىلغان

بىـــز ھهقىـــقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنـــى روشـــهن مـــۆجىزىلىرىمىز  «
بىلهن ئهۋەتتـۇق ۋە ئـۇالر بىـلهن بىلـله ئىنـسانالرنى ئـادالهتنى بهرپـا                

-25ســۈرە ھهدىــد  ( » ، قــانۇننى چۈشــۈردۇق كىتــابنى ،  قىلــسۇن دەپ
  ) . ئايهت 
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هن بىــــر ئىنــــسانىي پائــــالىيهت بولغــــانلىقتىن كهڭ  پ-ئىلىــــم
ــشلىك      ــادەتته تىگى ــۇپ، ئىب ــسمى بۇل ــر قى ــڭ بى ــدىكى ئىبادەتنى مهنى

ــدۇ ــۇرۇن تۇتى ــۆز  . ئ ــلهن ئ ــسىملىرى بى ــان قى ــڭ قالغ ــارا -ئىبادەتنى  ئ
ئىلىــم تهلهپ «: شــۇنىڭ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ  . باغلىنىــدۇ

 ) مــاجه رىــۋايىتى  ئىبنــى ( » قىلىــش ھهرقانــداق مۇســۇلمانغا پهرز  
ــرەك   ــلىقىمىز كې ــران قالماس ــۇچراتقىنىمىزدا ھهي ــۆزىنى ئ ــگهن س ــۇ . دې ب

ــۇق    ــۇ ئۇچ ــۇنى بهكم ــسنىڭ مهزم ــر   ... ھهدى ــۇم بى ــگهن مهل پهرز دې
ئىشنى ئـادا قىلىـپ قۇيۇشـال ئهمهس، بهلكـى ئىـسالمىي ئاتـالغۇدا پهرز               
دېـــگهن ئىنـــساننى ئـــالالھ  قـــا يېقىنالشـــتۇرىدىغان، ئـــالالھ نىـــڭ 

  ! نى ئىزدەپ قىلىنىدىغان ئىبادەتتۇررازىلىقى
غىـال قارىتىلغــان دەپ قارىماســلىق  » دىنـى ئىلىــم «مهزكـۇر ھهدىــس  

ــا تــوغرا ئىبــادەت قىلىــشنى بىلىــش ئۈچــۈن، ھــاالل . كېــرەك  -ئــالالھ ق
ۋە قىلماسـلىققا تىگىـشلىك ئىــشالرنى    ھـارامنى بىلىـش ئۈچـۈن، قىلىـشقا    

بــۇ .   گىنىش پهرزبىلىــش ئۈچــۈن ھهربىــر مۇســۇلمانغا دىنــى ئىلىــم ئــۆ 
ــت  ــدىغان پاكى ــازىرە تهلهپ قىلماي ــۇر ھهدىــس  . مۇن ــۇنداقتىمۇ مهزك ش

ــداق    ــگهن ھهرقان ــپ كهتمى ــۇدۇددىن ھالقى ــىزىپ بهرگهن ھ ــالالھ  س ئ
ــدۇ ــا قارىتىلى ــدىكى  . ئىلىمغ ــسىڭىز، مۇســۇلمانالرنىڭ تۆۋەن ــل بولمى قايى

  ! قىلغانلىقىغا قاراپ بېقىڭ ئىالھى پهرمانالرنى قانداق ئىجرا
ــلهن ئــۇرۇش قىلىــش(دۈشــمهنلىرىڭالر .«  ــۇڭالردىن ) بى ئۈچــۈن، قول

بۇنىـڭ بىـلهن ئـالالھ       ! كېلىشىچه قـورال كـۈچى،جهڭ ئېتـى تهييـارالڭالر        
نىـــڭ دۈشـــمىنىنى،ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشـــمىنىڭالرنى ۋە ئـــۇالردىن باشـــقا 

  ) . ئايهت -60ئهنفال سۈرە  ( » دۈشمهنلهرنى قورقىتىسىلهر
ــم  ــازىر ئىلى ــا -ھ ــڭ فىزىك ــا   پهننى ــا، مېخانىك ــيه، ماتېماتىك ، خىمى

ــار   ــۈرلىرى ب ــون ت ــچه ئ ــارلىق نهچ ــى  . قات ــۇ ئىلىملهرن ــۇلمانالر ب مۇس
ــدۇ؟     ــا كهلتۈرەلهم ــايهتكه ئهمهل بىج ــۇقىرىقى ئ ــۇرۇپ ي ــۆگهنمهي ت ئ

ــدۇ؟     ــداق ئورۇنداي ــى قان ــدىكى ئهمرىن ــڭ تۆۋەن ــالالھ نى ــالالھ  « ئ ئ
ــدى     ــان قىل ــشقا ئاس ــى مېڭى ــىلهرگه زېمىنن ــڭ ئهتراپ. س ــدا زېمىننى ى
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مــــېڭىڭالر، ئــــالالھ نىــــڭ بهرگهن رىزقىــــدىن يهڭــــالر، ســــىلهر 
سـۈرە   ( » تىرىلگهندىن كېـيىن ئـالالھ نىـڭ دەرگاھىغـا قايتۇرۇلىـسىلهر          

  ) . ئايهت -15مۇلك 
 پهنــسىز رىزىــق تېپىــپ - پهنــسىز مــاڭغىلى بۇالمــدۇ؟ ئىلىــم-ئىلىــم

ئـــالالھ  «! يىگىلـــى بۇالمـــدۇ؟ ئـــالالھ نىـــڭ مۇنـــۇ ســـۆزىگه قـــاراڭ
ــمانال ــىلهرگه    ئاس ــسىنى س ــىلهرنىڭ ھهممى ــدىكى نهرس ردىكى ۋە زېمىن

  ) . ئايهت -13سۈرە جاسىيه  ( »  .بويسۇندۇرۇپ بهردى
 پهنـــسىز بويـــسۇندۇرغىلى  -جاھانـــدىكى نهرســـىلهرنى ئىلىـــم  

  بۇالمدۇ؟
ئىنــسانىيهت بىــر ئىــشقا ۋۇجۇدقــا كهل دېــسه ئــۇ دەرھــال ۋۇجۇدقــا  

ــم      ــۈن ئىلى ــدۈرۈش ئۈچ ــاش ئهگ ــاكى، ب ــدۇ؟ ي ــرەك  پ-كېلهم هن كې
  !؟ بوالمدۇ

ــۇرۇپتىكى،   ــۇنى كهســـكىن دەلىلـــلهپ تـ ــلهر شـ ــۆپلىگهن دەلىلـ كـ
ــيىلگهن   ــسته دې ــان ئهمهس،  »  پهرز «ھهدى ــال قارىتىلغ ــى ئىلىمگى دىن

ــدۇ   ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــى ئ ــدىلىق بىلىمن ــداق پاي ــراق . بهلكــى ھهرقان بى
ئىلىمـــالر پهرزلىـــك دەرىجىـــسىدە پهرق ئېتىـــدۇ، بهزى ئىلىمـــالر پهرز 

بىـراق ئىلىـم ئـۆگىنىش      . بهزىلىـرى پهرز كۇپـايه بولىـدۇ      . ىـدۇ ئهيىن بول 
ــالهتته  ــدۇ» پهرز«ھهر ھ ــۇر  . بولى ــساالمنىڭ مهزك ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

 پهنــگه ئهنه -ئىــسالم دىنىنىــڭ ئىلىــم  . ھهدىــسى بهرھهق راســت 
ــىلهرنى      ــۇھىم خۇالس ــدىكى م ــدىن تۆۋەن ــتا بولغانلىقى ــۇنداق قاراش ش

  :چىقىرىشقا بولىدۇ
 پهننىــڭ ئېتىقادقــا دۈشــمهن بۇلۇشــى ۋە دىنغــا -لىــمئى:  خۇالســه-1

 پهنمـۇ ھهر    -دۈشمهن بۇلۇشـى مـۇمكىن ئهمهس، چـۈنكى، دىنمـۇ ئىلىـم           
  . ئىككىسى ئىنسان ۋۇجۇدىدىكى تهبىئىي ئىستهكتۇر

ســـاغالم پىتـــرەتته ئىنـــساننىڭ دۇرۇس مهۋجۇتلـــۇقىنى ئىـــشقا     
ىغان ئــارا تولۇقلىــشىد- ئــارا ھهمكارلىــشىدىغان، ئــۆز-ئاشۇرۇشــتا ئــۆز

ــدۇ   ــستهك بولى ــۈپكى ئى ــى ت ــۇ ئىكك ــادەت  . ش ــدە ئىب ــسان پىترىتى ئىن
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ئۆزۋاقتىـــدا « . ئـــارقىلىق ياراتقۇچىغـــا يـــۈزلىنىش ئىـــستىكى بولىـــدۇ
پهرۋەردىگارىــڭ ئــادەم بــالىلىرىنى ئۇالرنىــڭ ئاتىلىرىنىــڭ پۇشــتىدىن  

مهن ســـىلهرنىڭ : چىقـــاردى ۋە ئـــۇالرنى ئـــۆزلىرىگه گـــۇۋاھ قىلىـــپ
ھهئه،ســـهن بىزنىـــڭ : ســـمۇ؟ دېـــدى ئـــۇالرپهرۋەردىگـــارىڭالر ئهمه

ــدى  ــق بهردۇق،  دېـ ــهن، گۇۋاھلىـ ــۈرە (  ›› پهرۋەردىگارىمىزدۇرسـ سـ
 ) . ئايهت -172ئهئراف 

 تهسـىرى  بىـلهن  كائىنـات  مـاددى  قىـزىقىش،  مهرىـپهتكه  -ئىلىـم 
ــىۋەتته ــۇپ، مۇناس ــپهت بولۇش ــدىن مهرى ــدىلىنىپ مېۋىلىرى  پاي

 ئىنـسان  ھهم لهشـتۈرۈش گۈزەل ۋە بېـزەش  ئوڭايالشـتۇرۇش،  ھايـاتلىقنى 
ــدۇر ــسان .پىترىتى ــدە ئىن ــلىك پىترىتى ــاراغهت ۋە راھهتپهرەس  پ
ــتىلىرىنى ــشىالپ، ۋاس ــتىن ياخ ــنهتكه زۆرۈرىيهت ــسىلىش زىن  يۈك

 بىـرىگه  -بىـر  ئىـستهكنى  ئىككـى  مهزكـۇر  ئۇنـداقتا  .بـار  ئىـستىكى 
 ؟ نېمه زادى زىتالشتۇرۇۋاتقىنى

 چـۈنكى،  .لـدى قى شـۇنداق  جـاھىلىيتى  زامـان  ھـازىرقى  ياۋروپـادا 
 تـۇرۇپ،  قارشـى  پهنـگه  -ئىلىـم  دىـن  بۇرمىالنغـان  قولىـدا  چېركاۋنىـڭ 

 ئـۇالر  ياقمىغاچقـا  چېركاۋغـا  ھهقىـقهت  ئىلمـى  جاكارلىغـان  ئـالىمالر 
 ســېلىپ تىرىــك تۇنۇرغــا ئــۇالرنى يۈرگــۈزۈپ، ئىكىسپاالتتاتــسىيه

 خاتـا  ئۈچـۈن  قـايتۇرۇش  ئىنكـاس  بۇنىڭغـا  جـاھىلىيهت  .كۆيـدۈردى 
 دىننـى  .قىلـدى  رەت تامـامهن  دىننـى  ئورنىـدا  نىـڭ تۈزەتكهن دىننـى 
 سـهۋەپ  چـوڭ  ئهڭ بـۇ  ئهمهلىيهتـته  .قويـدى  قارشـى  پهنـگه  -ئىلىـم 
 مۇتهپهككـۇرلىرى،  ۋە ئـالىملىرى  ياۋروپانىـڭ  ئـاۋۋال  .ئىـدى  ئهمهس

 چاغـدىال،  تاشـلىۋەتكهن  دىننـى  خهلقـى  ئـاۋام  ياۋروپانىـڭ  ئانـدىن 
 ھايــاتلىق ڭــىيى ، قايتىــپ مىراســلىرىغا رىــم يۇنــان، ياۋرۇپــا

ــوللىرىنى ــۇ ي ــتىن ش ــدى مىراس ــسان‹‹  ...ئال ــلهن ئىن ــالھ بى  ئى
 . قوزغالدى قايتا   ›› دۈشمهنلىك كونا ئوتتۇرىسىدىكى

ــسانىلىرى يۇنــان ــسان ئهپ ــلهن ئىن ــالھ بى  ئوتتۇرىــسىدىكى ئى
ــشىش، مۇناســىۋەتنى ــشىش دۈشمهنلى ــانلىق ۋە قارشىلى  قىلىــش يام
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 ئىالھلىــق» ىنــسانىيهتنىڭئ ئىــالھ .تهســۋىرلهيدۇ دەپ مۇناســىۋىتى
ــورنى ــشىدىن نــى «ئ ــۇپ، تالىشى ــسانىيهتنى قورق  .باســتۇرىدۇ ئىن

 ئۈسـتىدىن  ئىالھـالر  ئۈچـۈن  ئىـسپاتالش  مهۋجۇتلـۇقىنى  ئـۆز  ئىنـسانالر 
ــسيان ــدۇ ئى ــۆكته ۋە كۆتۈرى ــدۇ ئ ــۇ .قوپى ــسىيوس» بولۇپم  بىروم

 بـۇ  .تهسـۋىرلهيدۇ  ئىـنچىكه  ناھـايىتى  مۇناسـىۋەتنى  بـۇ  «ئهپسانىـسى 
 بىـر  ئىنـساننى   ›› زىـۋىس  ‹‹ ئىـالھ  چـوڭ  :ئېيتىلىـشىچه  ىدەئهپـسان 
 سـىمۋولى  مهرىپهتنىـڭ  ئـۇنى  ئانـدىن  .ياراتقـانمىش  اليـدىن  چاڭگال
 ئـۇنى  ئانـدىن  .قىلغـانمىش  راۋۇرۇس بىـلهن  ئـوت  مـۇقهددەس  بولغان

 ئهپـسانىۋى  .قىلغـانمىش  غهرق زۇلۇماتالرغـا  تاشـالپ  يـالغۇز  زېمىنغـا 
 زىۋىـستىن  ئىـالھ  ئاغرىـپ  ئىچـى  ئىنـسانغا  بىرومىـسيوسنىڭ  شـهخس 

 ئـوتنى  مـۇقهددەس  ئىـالھ  .بهرگهنمىـش  ئـوغرىالپ  ئـوتنى  مـۇقهددەس 
 غهزەپلىنىـپ،  قـاتتىق  كېلىـپ،  ئـاجىز  قايتۇرۇۋېلىـشقا  قېـتىم  بىـر  يهنه

 كـۈن  قارچۇغـا  .قىلغـانمىش  مـۇئهككهل  قـارچۇغىنى  بىـر  بىرومـسىيوسقا 
 جىـگهر  يېڭـى  ئۇنىڭغـا  كېچىـسى  چۇقـۇالرمىش،  يـۈرىكىنى  ئۇنىڭ بۇيى

 چۇقـۇالرمىش،  جىگىرىنـى  ئۇنىـڭ  قارچۇغـا  يهنه ئهتىـسى  ئـۈنهرمىش، 
 مهرىـپهت  .قالغـانمىش  ئازابقـا  مهڭگۈلـۈك  شـۇنداق  ئهنه بىرومـسىيوس 

ــا ــگه نۇرىغ ــان ئى ــسان بولغ ــدى ئىن ــر ئهم ــى بهزىبى  ئىالھ
 ئايــالنى بىــر ئىنــسانغا زىــۋىس .ئېرىــشكهنمىش خۇسۇســىيهتلهرگه
 بىلـله  ھهدىيهنـى  سـاندۇق  بىـر  بىـلهن  ئايـال  ئـۇ  ئهۋەتكهنمىـش، 
 بولــسا، قــارىغۇدەك ئېچىــپ ســاندۇقنى ئىنــسان ...ئهۋەتكهنمىــش

 چىقىـپ  قېچىـپ  سـاندۇقتىن  يامـانلىقالر  توشـقۇزۇلغان  لىـق  سـاندۇققا 
 ئـۆچ  شـۇنداق  ئهنه ئىنـساندىن  ئىـالھ  ...كهتكهنمىـش  تارقـاپ  زېمىنغا
 .ئىمىش ئالغان

 شـۇنداق  هئهن مۇناسـىۋەت  ئوتتۇرىـسىدىكى  ئىـالھ  بىـلهن  ئىنـسان 
 ئهســىرى دوســتلۇقنى مۇناسـىۋەتته  بــۇ .مۇناســىۋىتى دۈشمهنلىـشىش 

 سايىـسىدا  مۇناسـىۋەت  مۇشـۇ  .يـوق  سايىـسى  مۇھهببهتنىـڭ  -مېهـرى 
 ئـۇنى  ئىـالھ  .بولىـدۇ  نهرسـه  بۇلىۋالغـان  مهرىـپهت  ئېرىشكهن ئىنسان
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 ئهپـسانىۋى  مۇشـۇ  جـاھىلىيهت  .بولىـدۇ  بهرمىـگهن  بىـلهن  رازىلىقى ئۆز
 -ئىلىـم  بىـلهن  دىـن  چېچىـپ،  يـاغ  ئوتىغا ۆچمهنلىكئ مۇناسىۋەتتىكى

 ھېكـسىلى  گوليـان  يـازغۇچى  دىنـسىز  .يىراقالشـتۇرۋېتىدۇ  تېخىمـۇ  پهننى
 مۇنـداق  كىتابىـدا  نـاملىق  ››ئىنـسان  دۇنيـادىكى  يىڭـى  ‹‹ ئۆزىنىـڭ 

 قـا  ئـالالھ  دەۋرلىرىـدە  ئـاجىزلىق  ۋە بىلىمـسىزلىك  ئىنـسان ‹‹  :دەيـدۇ 
 مـۇھىتنى  ئېرىـشىپ  بىلىمـگه  ىيهتئىنـسان  ھـازىر  ئهممـا  بويـسۇناتتى، 

 دەۋرلىرىــدە ئــاجىزلىق ۋە بىلىمــسىزلىك ئىــكهن، قىلغــان كــونترول
 ئىالھقــا ئېلىــپ، ئۈســتىگه ئــۆز يــۈكنى قويغــان يــۈكلهپ ئىالھقــا

 تونۇشـتا  شـۇنداق  ئهنه جـاھىلىيهت  ››.  كهلـدى  ۋاقىـت  ئايلىنىـدىغان 
 .بولۇۋاتىدۇ

ــۇ ۇن،كۆرسهتــس ســهۋەبلهرنى -باھــانه قانــداق جــاھىلىيهت  ئ
 ئىنـسانىيهتنى  گهرچه) .قىلــدى زىيانكهشــلىك ئېغىــر ئىنـسانىيهتكه 

 -ئـۆز  جـاھىلىيهت  (بولـسىمۇ  ئىلگىـرلهتكهن  جهھهتـتىن  پهن -ئىلىـم 
ــارا ــشىدىغان ئ ــادەت ھهمكارلى ــستىكى ئىب ــلهن ئى ــپهت بى  مهرى

 بىرىـدىن  -بىـر  ئىـستهكنى  ئىككـى  تـۈپكى  ئىبـارەت  ئىـستىكىدىن 
ـ  -ئـۆز  ئىككىـسىنى  ئايرىۋېتىپ،ئۇ  بىـلهن  شـۇنىڭ  .قويـدى  قارشـى  ارائ

 پارچىلىۋېتىــپ، ئېهتىيــاجنى خىــل ئىككــى پىتــرەت، خىــل ئىككــى
 .قويمىــدى ئېرىــشكىلى بىــرىگه ئىككىــسىنىڭ ھامــان ئىنــسانالرنى

 ئـارقىلىق،  تهرەققىيـاتى  پهن -ئىلىـم  ئىنـسانالرغا  زامانـدا  ھـازىرقى 
 ئـۇالرنى  ئهممـا  بولـسىمۇ،  بهرگهن يارىتىـپ  قـۇاليلىقالرنى  نۇرغـۇن 

 جـاھىلىيتى  زامـان  ھـازىرقى  .ئـۇچراتتى  بهختـسىزلىككه  ۋە ئـازدۇردى 
 ئهمهلىـي  ھېچقانـداق  قۇيـۇپ،  قارشـى  ئېتىقادقـا  قهسـتهن  پهننى -ئېلىم

 .راۋاجالنـدۇردى  ئـازغۇنلۇقالرنى  بولمىغـان  مهۋجۇتلـۇقى  ۋە ئۇقـۇمى 
ــىلهن ــن :مهس ــئهت‹‹  دارۋى ــمه تهبى ــىنى ھهم ــاراتتى، نهرس  ي

 ماتېرىيالىـستالر  .دېـدى   ›› چهكـسىز  ارىئىقتىـد  يـارىتىش  تهبىئهتنىـڭ 
 «يوقالمايـدۇ  مهڭگـۈ  مـاددا » :ھالـدا  پاكىتـسىز  ئىلمـى  بىـر  ھېچقانداق

 سـۈنئىي  پـات -پـات  ژۇرنـالالر  ئىلمىـي  نوپۇزلـۇق  .قىلـدى  داۋا دەپ
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 مهھهل بىــر بىرىشــسه، خهۋەر ھهققىــدە يىتىــشتۈرگهنلىك ھــۈجهيرە
ــدىن ــيىن ئۆتكهن ــۇق كې ــزىتلهر نوپۇزل ــۇر گې ــڭخهۋە مهزك  رنى
 !قىلدى خهۋەر يالغانلىقىنى

 بۇلـۇش  ئىـگه  مېتودتـا  تـوغرا  ھهرىكىتـى  پهن -ئىلىـم  ئىـسالمىي 
 زىـچ  ئـارا  -ئـۆز  قىـسىملىرى  ئىنـسانغا  داۋامالشـتۇرۇپ،  ئاالھىدىلىكىنى

 بولۇشـتىن  گهۋدە بىـر  ماسالشـقان  زىـچ  ئـارا -ئـۆز  پائالىيىتى باغالنغان،
 ۋە ئىـستهكلهر  انىيئىنـس  قىلىـدۇ؛  مۇئـامىله  بـۇيىچه  ھهقىـقهت  ئىبارەت

ــسانىي ــالىيهتلهر ئىن ــدىكى كهڭ پائ ــادەتكه مهنى  .تهۋەدۇر ئىب
 يولنىــڭ ئىالھــى زېمىننــى بولۇشــنى خهلىــپه يهريۈزىــدە ئىبــادەت

 اليىـق  ئىنـسانغا  ئىنـسانىيهتنى  ۋە گۈللهندۈرۈشـنى  بـويىچه  تهقهززاسـى 
ــا، ــپىگه مـــۇھىم تاپـــشۇرۇلغان ئىنـــسانىيهتكه ئورۇنغـ  ۋەزىـ

 چـوڭ  شـۇنداق  ئىنـسانىيهتكه  .ئالىـدۇ  ئىچىـگه  ئـۆز  يۈكـسهلدۈرۈشنى 
 ئـۇ  تـاغالرمۇ  زېمىنمـۇ،  ئاسـمانالرمۇ،  تاپـشۇرۇلغانكى،  ئامـانهت  بىـر 

 .قورققان ئېلىشتىن ئۈستىگه ئامانهتنى
 .بولمايدۇ ۋاسىته بۇزۇشقا ئهخالقنى پهن -ئىلىم :خۇالسه  -2

 بىـلهن   ئـالالھ  پائـالىيىتى  ھهمـمه  ئىنـسانىيهتنىڭ  يولـدا  ئىالھـى 
 .بويـسۇنىدۇ  ئهھـدىگه  ئهخالقـى  ئورنىتىلغـان  ئوتتۇرىـسىدا  نئىنـسا 
 .بولمايدۇ ئىشلىتىشكه بۇزۇشقا ئهخالقنى ئۇنى شۇڭا

 قىلدۇرۇشـنىڭ  تهرەققـى  پهننـى  -ئىلىـم  جـاھىلىيتى  زامـان  ھـازىرقى 
 ۋە بۇزۇشـقا  ئهخالقنـى  پهننـى  -ئىلىـم  شـۇنىڭدەك  نهمۇنىـسى،  بىردىنبىر

 بۇنىـڭ  .نهمۇنىـسى  بىردىنبىـر  ئىشلىتىـشنىڭ  تۇرۇشـقا  قارشـى  ئىتىقادتـا 
 سـاقلىنىش  ھامىلـدارلىقتىن  جـاھىلىيهت  شـۇكى،  مىـسالى  ئۇچـۇق  ئهڭ

 كـۆپ  ئېهتىياجـدىن  نورمـال  ئوڭايالشـتۇرۇپ،  ئىشلىتىـشنى  دورىلىرىنـى 
 بىـر  ھهرقانـداق  .ئهرزانالشـتۇردى  باھاسـىنى  ئىـشلهپچىقىرىپ،  ئـارتۇق 
ـ  دورىـسىغا  سـاقلىنىش  ھامىلـدارلىقتىن  خالىـسىال  ئايـال   .شهلهيدۇئېرى
ــۆز ــدىغا ئ ــشلىتىپ، ئال ــۇرالرنى ئى ــازارەت دوخت ــشىدىن ن  قىلى

ــدۇ ــۇرالر .قۇتۇالالي ــدارلىقتىن دوخت ــاقلىنىش ھامىل ــى س  دورىلىرىن
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ــڭ ــلىههتنى دوختۇرنى ــاي مهس ــشلىتىش ئالم ــك ئى  دەپ خهتهرلى
ــىمۇ، ــدارلىقتىن تۇرس ــاقلىنىش ھامىل ــرى س ــڭ » دورىلى  دوختۇرنى

 بۇنــداق .ســېتىلىۋاتىدۇ دەپ «بولىــدۇ ئالمىــسىڭىزمۇ مهســلىههتىنى
ــشنىڭ ــسىتى قىلى ــۇ مهق ــق بهكم ــزالر .ئېنى ــاتوغرا قى ــسى ن  جىن

 ئهخالقىــي بولــسا، خــاتىرجهم نهتىجىــسىدىن مۇناســىۋەتنىڭ
 يامـان  ئـۇالرنى  زامـان  ھـازىرقى  كهتـكهن  يـامراپ  قااليمىقـانچىلىق 

 دېـمهك،  دەيـسىز؟  بـار  نـېمه  قالىـدىغان  توسـۇپ  مېڭىـشتىن  يولغـا 
ــشىنى ىرىــدەدائ كهڭ شــهيتانالر ــسىتىنى ئومۇمالشــتۇرۇش پاھى  مهق

 .ئاشۇرماقچى ئىشقا
 ھامىلــدارلىقتىن ئىشلىتىــشته بۇزۇشــقا ئهخالقنــى پهننــى -ئىلىــم

 تېلېـۋىزىيه،  رادىئـو،  كىنـو،  .يـوق  ئىـشلىتىلگىنى  دورىلىـرىال  سـاقلىنىش 
 نهرسـىلهرنىڭ  تۇرىـدىغان  يېڭىلىنىـپ  باشـقا  بۇنىڭـدىن  ۋە سـىنقويغۇ 

 ئىنـسانىيهتنى  ۋە كۆرسـىتىش  يـول  تـوغرا  كهئىنـسانىيهت  ھهممىـسىنى 
 ئـۇ  ھـازىر  بىـراق  .ئىـدى  مـۇمكىن  ئىشلىتىش باشالشقا يۈزلىنىشكه توغرا

ــىلهرنىڭ ــسى نهرسـ ــتهنگه ھهممىـ ــى قهسـ ــقا ئهخالقنـ  بۇزۇشـ
 چۈپرەنـدىلىك،  بۇزۇشـتىن  ئهخالقنـى  ھـالالردا  كـۆپ  .ئىـشلىتىلىۋاتىدۇ 
ــسمهنلىك،  ىكلهرنىئىرادىــسىزل ۋە كــۆرۈش ئــۇچىنىال بۇرنىنىــڭ قى
ــپ، ــشىلهرنى تارقىتى ــالىي كى ــن ئ ــىال تىلهكلهردى ــپ، كاش  قىلى

 .كېتىۋاتىدۇ ھالقىپ باشالشقا پهسكهشلىككه
 .بولمايدۇ يانتاياق يامانغا پهن -ئىلىم :خۇالسه-3

 ئىـشىدا  ھهربىـر  ، قىلىـشقا  ياخـشىلىق  ئـادەم  ھهمـمه  يولدا ئىسالمىي
 ئـالالھ  ىيىتىنىپائـال  ھهربىـر  ۋە كهلتۈرۈشـكه  ئالـدىغا  كـۆز  نـى  ئـالالھ 

ــكه  ــدۇ يۈزلهندۈرۈش ــى،‹‹  :بۇيرۇلى ــڭ ئېيتقىنك ــامىزىم، مىنى  ن
 ئالهملهرنىـڭ  (ئىـشلىرىم  ھهمـمه ) مامـاتىم  ۋە ھايـاتىم  قۇربـانلىقىم، 

  ››يوقتـۇر  شـېرىكى  نىـڭ  ئـالالھ  .ئۈچۈنـدۇر   ئـالالھ  پهرۋەردىگـارى 
 ) . ئايهت -162ئهنئام سۈرە ( 
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 شـۇنداق  پائـالىيىتى،  تۈرلـۈك  بىـر  ئىنـسانىيهتنىڭ  پهنمـۇ  -ئىلىـم 
ــكهن، ــم ئى ــى پهن -ئىلى ــا نهتىجىلىرىن ــشتىن يامانلىقق  ئىشلىتى
 .توسىدۇ ئهخالق ئىسالمىي ۋە ئهقىدە ئىسالمىي
 ھـازىرقى  تۇرۇۋاتقـان  ئالدىـدا  ئىنـسانىيهتنىڭ  تهرەققىياتىـدا -ئىلىـم 

 قىلىـشتىن  تهسـهۋۋۇر  ئىنـسان  ئىنىرگىيهسـىنى  يـادرو  جـاھىلىيتى  زامـان 
 بۇنىڭـدىن  .ئىـشلىتىۋاتىدۇ  يامانلىقالرغـا  ھهرخىـل  كېلىۋاتقـان  ئـاجىز 

ــى-1986( ــڭ )يىل ــاكى ياپونىيىنى ــىما ۋە ناگاس ــا خىروس  ئارىلىغ
ــالنغان ــى تاش ــاتوم ئىكك ــا ئ ــۆزى بومب ــكهن ئ ــڭ چۈش  جاينى

 ئىزنـالىرىنى  ھايـاتلىق  دائىرىـدە  بىـر  كهڭ ناھـايىتى  ئهتراپىـدىكى 
 پهيـدا  ھايـاتلىق  قاچانغىچىلىـك  جـايالردا  بـۇ  .تاشـلىدى  ئۆچـۈرۈپ 
 ئـاتوم  .بىلمهيـدۇ  ھېچكىـشى  باشـقا  تىـن  ئـالالھ  بـۇنى  بولمايـدۇ، 

 بىـر  كهڭ ناھـايىتى  ھازىرغىچىلىـك  تـا  نـۇر  تارقالغـان  بومبىـسىدىن 
ــدە ــشلىق دائىرى ــاراڭلىق ئېچىنى ــسىلىنى س ــدا كې ــا پهي  .قىلماقت

ــالهنكى ــۇ ۋەھ ــاتوم ئ ــا ئ ــانىمىزدىكى بومب ــران زام  قىلغــۇچ ۋەي
 ئالدىــدىكى زەمبىــرەك نداسېلىــشتۇرغا كــۈچىگه قورالالرنىــڭ

 قىلىـشنىڭ  بۇنـداق  ھهقىـقهتهن  ! ئوخـشايدۇ  تاپانچىـسىغا  ئويۇنچـۇق 
 ئۇرۇشـلىرى  جاھىلىيتىنىـڭ  زامـان  ھـازىرقى  .ئىـدى  يـوق  زۆرۈرىيتـى 
ــداق ــسهتته قان ــپ مهق ــدىن ئېلى ــنهزەر، بېرىلىۋاتقانلىقى  قهتئىي

 مىليـون  نهچـچه  بهلكـى  ئونمىـڭ  نهچـچه  قورالالرمـۇ  ئهنئهنىـۋىي 
 ئىشلىتىـشنى  قـورال  ۋە بولغـان  ئىـگه  قورالغـا  ئېلىپ، جېنىنى ئادەمنىڭ

 !كېلهلهيدۇ ئېلىپ غهلىبه بىلگهنلهرگه
 كــۆپ مۇسابىقىــسىگه ھــازىرلىقالر ھهربــى مهيدانىــدىكى يــادرو

 ئىقتىـــسادالر بـــۇ .ئىـــشلىتىۋاتىدۇ ئىقتىـــسادالر مىقـــداردىكى
 ۋە يوقـسۇللۇق  ئىنـسانىيهتتىن  پۈتـۈن  ئىقتىـسادالر  بـۇ  .ئىـشلىتىۋاتىدۇ 
ــاجلىقنى ــشكه، مۇھت ــسىدىن ئادىمىيلىــك كۆتۈرۈۋېتى  كــۆپ دەرىجى

 قىلىـشقا  ئىـگه  تۇرمۇشـقا  ئېـسىل  ياشـاۋاتقانالرنى  تۇرمۇشـتا  تـۆۋەن 
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 توختىمايۋاتىـدۇ،  مۇسابىقىـسى  ھـازىرلىقالر  ھهربـى  ھـالبۇكى،  .يېتهتتـى 
 !ئېرىشهلمهيۋاتىدۇ نهتىجىگه قىلغۇچ ھهل تويمايۋاتىدۇ،
 بـۇ ( ئاالھىـدىلىكى  چـوڭ  ئهڭ ىتىنىـڭ ھهرىك پهن -ئىلىـم  ئىـسالمىي 
 -ئىلىـم  شـۇكى،   ) بهلگىـسى  بىـر  ئۈممهتنىـڭ  ئىـسالمىي  ئاالھىـدىلىك 

 چوقـۇمكى  .قىـسمى  بىـر  ئايرىلمـاس  ئىبادەتنىـڭ  مهنىـدىكى  كهڭ پهن
 سايىــسىدا ئهقىــدىنىڭ تــوغرا  ھهرىكىتــى پهن -ئىلىــم ئىــسالمىي

 ىدائوتتۇرىـس  ھهرىكىتـى  پهن -ئىلىـم  بىـلهن  ئهقىـدە  شـۇڭا  .ئۆسـتى 
 .كۆرۈلمىـدى  زىـددىيهت  ھېچقانـداق  ئهمهلىيهتتىمـۇ  نهزىرىيهدىمـۇ، 

 كېلىـدىغان  زىـت  پهنـگه  -ئىلىـم  تـوغرا  ئىچىـدە  ھهقىقهتـلهر  دىنـى 
 زىــت دىنغــا بــۇ ئىچىــدىمۇ پهن -ئىلىــم تــوغرا .يــوق نهرســىلهر

 ئــۆگىنىش پهن -ئىلىــم مۇســۇلمانالر .يــوق نهرســىلهر كىلىــدىغان
 ئهقىدىـدىن  يـاكى  قۇيۇشـقا،  رىـپ قاي چهتـكه  بىـر  ئهقىدىسىنى ئۈچۈن

 قـېلىش  سـاقالپ  دىننـى  .بولمايـدۇ  ھـاجهت  كېچىـشكه  ۋاز تامـامهن 
ــۈن ــم ئۈچ ــى -ئىلى ــم ۋە پهنن ــڭ -ئىلى ــى پهننى  نهتىجىلىرىن

 پهن -ئىلىـم  ۋاقىتتـا  بىـرال  مۇسـۇلمان  .بولمايـدۇ  ھـاجهت  تاشلىۋېتىشكه
 بهلكــى .قىالاليــدۇ ئىبــادەت ھهقىقــى قــا ئــالالھ ۋە ئۆگىنهلهيــدۇ

 :ئۈندەيــدۇ ئۆگىنىــشكه پهن -ئىلىــم ئــۇنى دىنــى لماننىڭمۇســۇ
 مهقـسهت  تـوغرا  «پهرز مۇسـۇلمانغا  ھهربىـر  قىلىـش  تهلهپ ئىلىـم »

 ئىلىمنـى  دىنـى  بىـلهن  ئىلىـم  پهننـى  ئۆگىنىـپ  پهن-ئىلىـم  بىـلهن 
 ئـالالھ  ۋە بولىـدۇ  سـازاۋەر  ماختىـشىغا  دىننىـڭ  ئـالىم  بىرلهشـتۈرگهن 

ـ  ئهقىـل » قورقىـدىغان  ھهقىقـى  تىـن   ئـۇرۇن  قاتارىـدىن  «رىئىگىلى
 ئـالالھ  پهقهت تىـن  ئـالالھ  ئىچىـدە  بهنـدىلىرى  نىـڭ  ئالالھ ‹‹ :ئالىدۇ
‹‹    ) . ئـايهت -28سـۈرە فـاتىر   (  ›› قورقىـدۇ  بهنـدىلىرىال  ئـالىم  نىـڭ 
 نهسـىههت -پهنـد  ئىگىلىـرىال  ئهقىـل  پهقهت ئايهتلىرىـدىن  نىـڭ  ئالالھ

 هرگهنب قىلىــدۇ، ۋاپــا ئهھدىــسىگه نىــڭ ئــالالھ ئــۇالر ئالىــدۇ،
 ئهقرىبالىرىغــا -خىــش نــڭ ئــالالھ ئــۇالر بۇزمايــدۇ، ۋەدىــسىنى
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 قـاتتىق  كهلتۈرىـدۇ،  بهجـا  ئهمرىنـى  ئىبـارەت  قىلىـشتىن  رەھىـم -سـىله 
 ) . ئايهتلهر -20،-19سۈرە رەئىد (  ›› قورقىدۇ ئېلىنىشتىن ھېساب

 دىننىـڭ  بىـلهن  پهن -ئىلىـم  سايىـسىدا  چىركاۋلىرىنىـڭ  ياۋرۇپـا 
ـ  ئوتتۇرىـسىدا   تارىخىـدا  ئىـسالم  .يـۈزبهردى  توقۇنـۇش  ك،ئۆچمهنلى

 ئۇنــداق دىنىــدا ئىــسالم چــۈنكى .يۈزبهرمىــدى ئىــشالر ئۇنــداق
 ھهم ئـادەم  بىـر  بهلكـى  .يـوق  ھـاجهتمۇ  يـوق،  سـهۋەبمۇ  توقۇنۇشـقا 

 يـاكى  فىزىـك  يـاكى  ئاسـترونوم  ئـالىمى،  مېدىتـسىنا  ھهم ئـالىم،  دىنى
 ھــېس زىــددىيهت كۆڭلىــدە ئــۆز بۇنىڭــدىن .بوالاليــدۇ خېمىــك

ــدۇ، ــڭ قىلماي ــاكى دۆلهتنى ــقا ي ــرەر باش ــڭ بى ــسىمىغا كىمنى  بې
 .ئۇچرىمايدۇ
 ئهڭ ھهيــسهم ئىبنــى ھهســهن ســازاۋەركى، دىققهتــكه شۇنىــسى

 سـۆزىنى  تهۋرەتكهنـدە  قهلهم توغرىـسىدا  ئىلمـى  نـۇر  تېمـا  قۇرغـاق 
 ھهمدۇسـانا  اليىقىـدا  قـا  ئـالالھ  .باشـاليدۇ  بىـلهن  نـامى  نىـڭ  ئـالالھ 

 دارۋىـن  ۋەھـالهنكى  تىلهيـدۇ،  ەپپهقىيهتمـۇۋ  تىـن  ئـالالھ  ئېيتىـدۇ، 
 خاراكتېرىغـا  قورقـۇش  تىـن  ئـالالھ  قهلبـته  غىـدىقالپ  سـېزىمىنى  ئىنسان

ھايـاتلىق ئىلمـى، تىرىكنىـڭ ئۆلۈكنىـڭ ئىچىـدىن       - تېمىـدا  بىـر  ئىـگه 
ــسىدا    ــى توغرى ــۈرلهرگه بۆلۈنۈش ــڭ ت ــانلىق مهۋجۇدىيهتنى ــشى، ج چىقى

ــا ئ     ــۇ تىلغ ــر قېتىمم ــى بى ــالالھ ن ــۇ ئ ــسىچه  يېزىۋېتىپم ــدۇ، ئهك الماي
تهبىئهت ھهمـمه نهرسـىنى يارىتىـدۇ، تهبىئهتنىـڭ يـارىتىش ئىقتىـدارى             

تهبىــئهت قــارىغۇالرچه «: ئانــدىن كېــيىن ئــۇ يهنه. دەيــدۇ» چهكــسىز
  !دەيدۇ» ئىش قىلىدۇ

ھىـــدايهتلىك ئىلمـــى ھهرىـــكهت بىـــلهن ئـــازغۇن ئىلمىـــي      
ــدى    ــوڭ بولـ ــايىتى چـ ــسىدىكى پهرق ناھـ ــڭ ئوتتۇرىـ . ھهرىكهتنىـ

تلىك ئىلمــى ھهرىــكهت پۈتــۈن دۇنياغــا نــۇر تارقىتىــپ،      ھىــدايه
ــم    ــپ، ئىلىـ ــىدىن ئويغىتىـ ــلهت ئۇيقۇسـ ــانى غهپـ  پهن ۋە -ياۋروپـ

ھهزارەت ئۆگۈتــۈپ، ئوتتــۇرا ئهســىرنىڭ زۇلمهتلىرىــدىن قۇتقــۇزۇپ     
ــى ــۇر    . (چىقت ــاي، توك ــى ئۇنىم ــۇل قىلغىل ــى قۇب ــۇر مهنبىيىن ــا ن ياۋرۇپ
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كىتــى بۈگــۈنكى    پهن ھهرى-ئــازغۇن ئىلىــم ) ھهزارەتــكه بېرىلــدى 
كۈنــدە پۈتــۈن دۇنياغــا ســايه تاشــالپ، دۇنيــانى خېلــى كــۆپ نهپــكه  
ئېرىــشتۈرۋاتقان بولــسىمۇ، لــېكىن ئــۇ دۇنيــانى ئېغىــر دەرىجىــدە       

  !چىرىتمهكته
ــم  ــسالمىي ئىلى ــڭ   -ئى ــان جاھىلىيتىنى ــازىرقى زام ــى ھ  پهن ھهرىكىت

ــم   ــان ئىلى ــۇپ، تۇرۇۋاتق ــۇت بۇل ــسىدا مهۋج ــدەك، -سايى  پهن ھهركىتى
ــشقا   ئهخال ــۇرۇقىنى چېچىـ ــانلىق ئـ ــۈزىگه يامـ ــقا، يهر يـ ــى بۇزۇشـ قنـ

 پهن ھهرىكىتىنىـــڭ شـــۇنداق -بـــۇ ئىـــسالمىي ئىلىـــم. يۈزلهنمىـــدى
ــدىن ئهمهس   ــاجىز كهلگهنلىكى ــشتىن ئ ــم . قىلى ــداق ئىلى  پهن -ھهرقان

شــهيتانالرنىڭ قۇلىغــا چۈشــۈپ قالــسا، ئهخالقنــى بۇزۇشــقا ۋە يامــانلىق 
ئــۇالر (فىــرئهۋن كــاھىنلىرى . ىنئــۇرۇقىنى تېرىــشقا ئىشلىتىلىــشى مــۇمك

ــدى   ــدانلىرى ئى ــڭ بىلم ــۇ زاماننى ــادى   ) ش ــى ئېتىق ــدىكى بىلىمن ئۆزى
ــدا     ــڭ ئورنىـ ــالالھ نىـ ــشىلهرنى ئـ ــشقا، كىـ ــازغۇنلۇقالرنى تارقىتىـ ئـ

ــشلهتتى ــرئهۋنگه چۇقۇندۇرۇشــقا ئى ــشىلهرگه . فى يهھــۇدىالر بىلىمىنــى كى
ــىهرىگهرلىككه      ــا سـ ــشلهتكهننىڭ ئورنىغـ ــشالرغا ئىـ ــدىلىق ئىـ پايـ

پهن ھهرىكىتـــى -بۇنىـــڭ ئهكـــسىچه ئىـــسالمىي ئىلىـــم! ئىـــشلهتتى
ــم   ــكه ، ئىلىـ ــقهت ئىزدەشـ ــشىلهرگه  -ھهقىـ ــى كىـ  پهن نهتىجىلىرىنـ

ــشىلهرنىڭ ئهقىدىــسى   ــپ، كى ــشكه يۈزلىنى ــشالرغا ئىشلىتى ــدىلىق ئى پاي
 پهن -چـــۈنكى، ئىـــسالمىي ئىلىـــم. ۋە ئهخالقىنـــى ســـاقالپ قالـــدى

ــالال   ــۇپ، ئ ــسمى بۇل ــر قى ــڭ بى ــى دىننى ــدىن ھهرىكىت ــڭ دەرگاھى ھ نى
  .نازىل قىلىنغان يولنىڭ ھۆكمىگه بويسۇناتتى
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   ئىسالمىي ھهزارەت ھهرىكىتى-7
ــكىلى ھهزارەت     ــاددى ۋە تهشـ ــدە مـ ــى دېگهنـ ھهزارەت ھهرىكىتـ

ــدۇ ــۆزدە تۇتىلى ــيىن  . ك ــۇلمانالردىن كې ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــۇ ھهزارەت ت ب
همئىــيهت مهنىــۋى ھهزارەت مهدىنىــدە ئىــسالمىي ج. ئوتتۇرىغــا چىقتــى

ــدە   ــى مهككىـ ــدىال ۋە بهلكـ ــلهپكى مهزگىلـ ــگهن دەسـ ــا كهلـ بارلىققـ
ــدى   ــدىال بارئى ــا كهلگهن ــائهت بارلىقق ــسالمىي جام ــىلىدە  . ئى ــۇ مهس ب

  : كۆپرەك توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ
ــكىلى     » ھهزارەت« ــاددى ۋە تهش ــڭ م ــۆز ھاياتلىقنى ــۇ س ــگهن ب دې

تهرەپلىرىــدىكى مهدەنىــيهت دېــگهن مهنىــدە كــۆپ ئىــشلىتىلىپ      
ــدى ــدۇ    . كهل ــېقىن كېلى ــسىگه ي ــۇغهت مهنى ــۆزنىڭ ل ــۇ س ــۇ مهنه ش . ب

ــۇپ     ــك بولـ ــى دېگهنلىـ ــهھهرلىكلهرنىڭ قىلىقـ ــگهن شـ ھهزارەت دېـ
لــېكىن ئىــسالم دىنــى ئــۆزىگه خــاس . شهھهرلهشــمهك دېــگهن مهنىــدە

ــپ    ــى بېرىـ ــاس مهنىلهرنـ ــا خـ ــاپ، ئاتالغۇالرغـ ــالغۇالرنى ياسـ ئاتـ
ســۆزىنى » هالتســ«دۇئــا قىلىــش مهنىــسىدىكى : مهســىلهن. ئىــشلهتتى

ــپكه      ــاس رەت تهرتى ــۆزىگه خ ــدۇرۇپ، ئ ــا ئايالن ــسۇس ئاتالغۇغ مهخ
ــالىيىتىگه   ــادەت پائ ــر خىــل ئىب ــگه بى ــا(ئى خــاس نــام قىلىــپ ) نامازغ

دېــگهن » زاكــات«پــاكلىنىش، ئۆســۈش مهنىــسىدىكى   . ئىــشلهتتى
ســـۆزنى مهلـــۇم مىقـــداردىكى مـــالنى مـــۇئهييهن شـــهكىل بىـــلهن  

ــرىش م  ــا بېـ ــگهن ئورۇنالرغـ ــا  بهلگىلهنـ ــاس ئاتالغۇغـ ــدىكى خـ هنىـ
ــدۇردى ــش   .  ئايالن ــرتهرەپ قىلى ــش، ئهرز بى ــدە قىلى ــسۇنۇش، ئهقى بوي

ــسىدىكى  ــن«مهنى ــدىن    » دى ــڭ دەرگاھى ــالالھ نى ــۆزنى ئ ــگهن س دې
ــر دىنغــا خــاس نــام قىلىــپ ئىــشلهتتى  . نازىــل بولغــان مــۇئهييهن بى

ــدە    ــگهن مهنى ــشىش دې ــۆزى شهھهرلى ــشاش، ھهزارەت س ــۇنىڭغا ئوخ ش
ــ  ــراق ئ ــسىمۇ، بى ــالغۇدا  بول ــاس ئات ــسالمىي خ ــۆز ئى ــارىنى « ۇ س يهرش

ــدۈرۈش  ــۇيىچه گۈللهن ــى ب ــڭ تهقهززاس ــى يولنى ــگهن خــاس » ئىالھ دې
شـــۇڭا بـــۇ ســـۆز مهدەنىيهتنىـــڭ مـــاددى ۋە . مهنىـــدە ئىـــشلىتىلدى

ــمهت     ــدىغان قىمـ ــدىن ئايرىلمايـ ــى ۋە دىنـ ــكىلى تهرەپلىرىنـ تهشـ
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مــان يهنــى بــۇ ســۆز ھــازىرقى زا. قاراشــالرنى تهڭ ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ
ــهقاپهت     ــى س ــپ، بىرىن ــگه ئايرى ــاھىلىيتى ئىككى دەپ ) Culture(ج

ئاتــاپ، ئۇنىڭــدىن قىمــمهت قــاراش، پىكىــر ۋە ئهقىــدە دېــگهن       
مهنىلهرنــــــى مهقــــــسهت قىلغــــــان؛ يهنه بىرىنــــــى ھهزارەت 

)civilization (    دەپ ئاتـــاپ، ئۇنىڭـــدىن مـــاددى ۋە تهشـــكىلى
ىلـــى مهدەنىـــيهت دېـــگهن مهنىنـــى مهقـــسهت قىلىۋاتقـــان ھهرئىكك

  .مهدەنىيهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ــۇ    ــلهن بـ ــان بىـ ــداق ئايرىغـ ــاھىلىيتى ئۇنـ ــان جـ ــازىرقى زامـ ھـ

چــۈنكى، ئىنــسانالر . ئايرىــشنىڭ ھېچقانــداق ئهمهلىــي قىممىتــى يــوق
ــىتىدىغان     ــىر كۆرسـ ــدىغان ۋە تهسـ ــىرىگه ئۇچرايـ ــڭ تهسـ ھاياتىنىـ
ــۈللىنىش   ــاددى گـ ــان مـ ــالرغا باغالنمىغـ ــمهت قاراشـ ــۇئهييهن قىمـ مـ

ــۇت  ــۆزىنى   . ئهمهسمهۋجـ ــۇدىيهتته ئـ ــاددى مهۋجـ ــۇنىڭدەك مـ شـ
ــالرمۇ      ــمهت قاراش ــدىغان قىم ــۇئهللهق تۇرى ــلۇقتا م ــهتمهي، بوش كۆرس

شـــۇنداق ئىـــكهن، ئـــۇ ئىككىـــسىنى پهقهت    . مهۋجـــۇت ئهمهس
ــته     ــلهن ئهمهلىيهتـ ــان بىـ ــايرىغىلى بولغـ ــتىال ئـ ــيه جهھهتـ نهزەرىـ

هتنـى  بۇنـداق ئـايرىش نهزەرىـيه بىـلهن ئهمهلىي        . ئايرىغىلى بولمايـدۇ  
ئايرىۋېتىـــدىغان، نهزەرىيىـــدە ئىـــدىئال بىـــر اليىـــهه تـــۈزۈپ      
ئهمهلىــــيهتكه تهدبىقلىمايــــدىغان، نهزەرىيهنىــــڭ ئهمهلىــــيهتكه 
ــاھىلىيهتكىال     ــىقىلمايدىغان جـ ــى سـ ــدىن ئىچـ ــۇن كهلمىگىنىـ ئۇيغـ

  !يارىشىدۇ
ــدا       ــر ئېقىم ــلهن بى ــاھىلىيتى بى ــا ج ــته ياۋرۇپ ــالغۇ جهھهت ــز ئات بى

ــمىز   ــۇر ئهمهسـ ــشقا مهجبـ ــزنىڭچهب. مېڭىـ ــمهت » ھهزارەت«: ىـ قىمـ
ــاددى ۋە    ــلهن م ــيهت بى ــۋى مهدەنى ــان مهنى ــۇن قىلغ ــالرنى مهزم قاراش
ــال    ــى تهڭ ــاددى مهدەنىيهتن ــان م ــى مهركهز قىلغ ــكىلى مهدەنىيهتن تهش

ــدۇ   ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــسالمىي ھهزارەت«. ئ ــمهت  » ئى ــۆزگهرمهس قىم ئ
ــگه  ــاددى ۋە تهشــكىلى شــهكىللهرگه ئى . قاراشــالرغا ۋە ئۆزگىرىــشچان م

نورمــال ئهھۋالــدا ئاشــۇ قىمــمهت قاراشــالر بىــلهن ئۆزگىرىــشچان       
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» ئىــسالمىي ھهزارەت«مــاددى شــهكىللهرنىڭ بىــر گهۋدىلىشىــشىنى    
ــدۇ   ــوغرا بولى ــساق ت ــسالم   . دەپ ئاتى ــپ ئى ــاراش ئۆزگىرى ــمهت ق قىم

روھىدىن يىراقلىـشىپ كهتـسه، مـاددى ۋە تهشـكىلى گـۈللىنىش ئىالھـى              
ــدا  ــۇنى ئۇن ــسا، ب ــۇيىچه قۇرۇلمى ــول ب ــدۇي ــقا بولماي ــى . ق ئاتاش بهلك

ــرەك  ــاش كېـ ــى دەپ ئاتـ ــاھىلىيهت ھهزارىتـ ــاددى . جـ ــدا مـ ھهرھالـ
ــالردىن    ــمهت قاراش ــگهن قىم ــۇپ كهل ــراھ بۇل ــۆزىگه ھهم ــيهت ئ مهدەنى

ھهزارەتـــكه باھـــا بېرىـــشته مـــاددى مهدەنىيهتـــنىال . ئايرىاللمايـــدۇ
. ئهمهس، ھهر ئىككىلـــى مهدەنىيهتنـــى تهڭ نهزەردە تۇتـــۇش كېـــرەك

ـ   مهت قاراشـنى ئهڭ ئالـدىنقى، ئهڭ مـۆتىبهر ئـۆلچهم قىلىـش             بهلكى قىم
بۇنىــڭ ناھــايىتى ئــاددى ۋە ئهمهلىــي ســهۋەبى شــۇكى،      . كېــرەك

ــالىي     ــۇ ئهڭ ئ ــيهت بىلهنم ــاددى مهدەنى ــاددى م ــسانىيهت ئهڭ ئ ئىن
ــدە  ــسانلىق« دەرىجى ــراق   »ئىن ــىيااليدۇ؛ بى ــۇرۇپ ياش ــشقا ئاش ــى ئى ن

اتقــا ئېرىــشكهن  ھهرقــانچه يــۇقىرى مــاددى ۋە تهشــكىلى تهرەققىي   
ــسا،    ــاراش بولمى ــمهت ق ــدىردىمۇ، قىم ــسانلىق«تهق ــشقا  »ئىن ــى ئى ن

  .ئاشۇرۇپ ياشىيالمايدۇ
بىـــلهن ھـــازىرقى ) ئـــالالھ  ئـــۇالردىن رازى بولـــسۇن(ســـاھابىلهر 

زامــان ياۋرۇپــا جــاھىلىيتى ئىچىــدە ياشــاۋاتقانالرنى سېلىــشتۇرساقال بــۇ  
 ئـــالىي بـــۇ ئىككىـــسىنىڭ قايسىـــسى ئهڭ. نۇقتىـــدا گهپ كېـــسىلىدۇ

ــهكىلدىكى  ــسان«ش ــسى » ئىن ــسانىي«؟ قايسى ــلهن، » ئىن ــالر بى ئهخالق
غـا اليىـق ھـاالل ئهمـگهك        »ئىنـسان «كهڭ نهزەر بىـلهن،     » ئىنسانىي  «

  بىلهن ياشىدى؟
شۈبهىــسىزكى، ئهڭ . جــاۋاپ بهكمــۇ ئېنىــق، ناھــايىتى كهســكىن    

ــاھابىلهر     ــان س ــگه بولغ ــكه ئى ــاددى ھهزارەت ــدىكى م ــۆۋەن دەرىجى ت
ــسان ــۈن ئىن ــسىدۇرپۈت ــڭ ئهڭ كاتتى ــان . ىيهت بۇغۇنلىرىنى ــازىرقى زام ھ

ــدىكى     ــسانىيهت تارىخى ــاۋاتقانالر گهرچه ئىن ــدە ياش ــاھىلىيتى ئىچى ج
ئهڭ يــۇقىرى مــاددى ھهزارەتــكه ئىــگه بولغــان بولــسىمۇ، بىــراق       
ــڭ     ــان بۇغۇنالرنى ــدىمۇ، يام ــۇن دېمىگهن ــان بۇغ ــارىختىكى ئهڭ يام ت
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ــاۋاتىدۇ  ــۈپىتىدە ياش ــرى س ــۇالر . بى ــۈنكى، ئ ــلىكتىن چ  مهنپهئهتپهرەس
شـۇڭا بىـز بـۇ      . باشقا ھېچقانداق قىمـمهت قاراشـنى بىلـمهس بولۇۋالغـان         

ــالىي    ــقان، ئهڭ ئ ــشقا ئاش ــۇلمانالردا ئى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــى ت ھهزارەتن
ــالىي     ــان ئ ــگه بولغ ــسىپالرغا ئى ــسهك پرىن ــالرغا ۋە يۈك ــمهت قاراش قىم

بــۇ . ھهزارەتــكه روبىــرو قىلىــپ، چۈشــكۈن ھهزارەت دەپ ئاتــايمىز    
نۇقتىدىن بىـز ئىـشهنچ بىـلهن دەيمىزكـى، ئىـسالمنىڭ ئـۆزى ھهزارەت،              
ــك     ــته قانچىلىـ ــيهت جهھهتـ ــاددى مهدەنىـ ــى مـ ــسالم جهمئىيىتـ ئىـ

  .يۈكسهلگهن بولۇشتىن قهتئىينهزەر ئۇ بىر ھهزارەتلىك جهمئىيهت
ــاجلىرىنى      ــۋى ئېهتىي ــاددى ۋە مهنى ــرەت م ــاغالم پىت ــى، س تهبىئىيك

ــ  ــالهتته، زىتالشتۇرماسـ ــۇڭ ھـ ــشىدۇتهڭپـ ــقا تىرىـ . تىن تهڭ قاندۇرۇشـ
تــۇپراق بىــلهن ئىالھــى روھــتىن يارىتىلغــان ئىنــسانغا نىــسبهتهن ئــۆز 
پىترىتىــدىكى مۇشــۇ تاكامۇللۇقنىــڭ ئهمهلىيهتــته ئىــشقا ئېشىــشى      

ــدۇر  ــاغالملىقىنىڭ ئاالمىتى ــڭ س ــڭ  « :ئۇنى ــدا پهرۋەردىگارى ــۆز ۋاقتى ئ
ــى ــشتىلهرگه ئېيتتـ ــادە «: پهرىـ ــر ئـ ــدىن بىـ ــقهتهن اليـ م مهن ھهقىـ

ئــــۇنى مهن راۋۇرۇس ياراتقــــان ،ئۇنىڭغــــا جــــان . يــــارىتىمهن 
ســۈرە نىــسا   ( »!كىرگــۈزگهن ۋاقتىمــدا ئۇنىڭغــا ســهجدە قىلىڭــالر    

  ) .  ئايهت 72~71
ئىنــسان پىترىتىنــى ئاســاس قىلىــدىغان ئىــسالم دىنــى جىــسمانىي ۋە 
ــاخىرەتكه تهڭ    ــا ۋە ئـ ــدۇرۇپ ، دۇنيـ ــى تهڭ قانـ ــي تهلهپلهرنـ روھىـ

ــشكه چ ــيهت بىرى ــدۇئهھمى ــاتنى  «: اقىرى ــالر، زاك ــادا قىلىڭ ــازنى ئ نام
  ) . ئايهت -110سۈرە بهقهرە  ( »... بىرىڭالر

  ) . ئايهت -31سۈرە ئهئراف  ( »... يهڭالر ۋە ئىچىڭالر«
ــۇرتىنى   «  ــاخىرەت يـ ــلهن ئـ ــايلىق بىـ ــاڭا بهرگهن بـ ــالالھ  سـ ئـ

ــۇمىغىن   ــسىۋەڭنىمۇ ئۇنت ــادىكى نى ــن، دۇني ــهس   ( ».تىلىگى ــۈرە قهس س
  . ) ئايهت -77

ــا      ــدىنقى قاتارغ ــالرنى ئال ــمهت قاراش ــۋىي قىم ــى مهنى ــسالم دىن ئى
ــسىمۇ،  ــشلىك (قوي ــشقا تىگى ــۇنداق قىلى ــۇ  ) ش ــقا تهرەپلهرگىم ــراق باش بى
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بهلكـى،  . سهل قارىمايـدۇ، باشـقا تهرەپـلهردە مهھرۇملۇققـا چاقىرمايـدۇ          
ــدۇ   ــى بىرىـ ــۆز ھهققىنـ ــسىگه ئـ ــالتۇن« : ھهممىـ -ئايالالر،ئوغۇلالر،ئـ

 كــــۆپ مالالر،ئارغىمــــاقالر ،چــــارۋىالر ۋە كۆمۈشــــتىن توپالنغــــان
ــدىغان نهرســىلهرنىڭ مــۇھهببىتى   ــارەت كۆڭــۈل تارتى ــنلهردىن ئىب ئېكى

ــىتىلدى   ــق كۆرس ــسانالرغا چىرايلى ــۇالر.ئىن ــدە   ئ ــا تىرىكچىلىكى دۇني
ــڭ    ــالالھ  نىـ ــهيئىلهردۇر؛ ئـ ــوق شـ ــى يـ ــدىغان باقاسـ مهنپهئهتلىنىـ

تقىنكــى، ئېي. دەرگاھىــدا بولــسا قايتىــدىغان گــۈزەل جــاي بــاردۇر     
ــۇ؟    ــىلهرنى ئېيتىــپ بېرەيم ــان نهرس ــۇ ياخــشى بولغ ــىلهرگه ئۇالردىنم س
ــتهڭلهر    ــتىدىن ئۆس ــدا ئاس ــارى ھۇزۇرى ــۈن پهرۋەردىگ ــۋادارالر ئۈچ تهق
ــۈ      ــنهتلهردە مهڭگ ــۇالر جهن ــنهتلهر بولۇپ،ئ ــدىغان جهن ــپ تۇرى ئېقى
قالىدۇ، جهننهتلهردە پـاك جـۈپتىلهر بـار ۋە يهنه ئـالالھ  نىـڭ رىزاسـى                 

ــار   ــالال.ب ــدۇر ئ ــپ تۇرغۇچى ــشلىرىنى بىلى ــمه ئى ــدىلىرىنىڭ ھهم . ھ  بهن
ــۋادارالر ــارىمىز: تهق ــان ئېيتتۇق،بىزنىــڭ  ! پهرۋەردىگ ــسىز ئىم ــز شۈبهى بى

ــن   ــرەت قىلغىـ ــاھلىرىمىزنى مهغپىـ ــدىن   ، گۇنـ ــى دوزاخ ئازابىـ بىزنـ
ــاقلىغىن،دەيدۇ ــهۋر  . ســــــــــ ــۋادارالر ســــــــــ تهقــــــــــ

ــۇچ   ــائهت قىلغـ ــا ئىتـ ــتچىلالردۇر،ئالالھ  غـ ىالردۇر ، قىلغۇچىالردۇر،راسـ
ــاللىرىنى ســـهرپ قىلغـــۇچىالردۇر ۋە -ياخـــشىلىق يوللىرىغـــا پـــۇل مـ

ــۇچىالردۇر  ــستىغپار ئېيتقـ ــهھهرلهردە ئىـ ــران   ( » سـ ــال ئىمـ ــۈرە ئـ سـ
  ) . ئايهتلهر -17~14

ئىنسانىيهت ئىككـى تهرەپنىـڭ بىرىنـى يـوق قىلىـش ھېـسابىغا يهنه              
. ۇ، ئىنــسانالر ھاياتىــدا چاتــاق چىقىــد بىــر تهرەپــكه بېرىلىــپ كهتــسه

،  ، ھىنــدى دىنــى مــۇرىتلىرى ۋە بۇددىــستالردەك مهيلــى ئــۇالر راھىــبالر
؛  مــاددى تهرەپــكه ســهل قــاراپ مهنىــۋى تهرەپكىــال ئېغىــپ كهتــسۇن

ــپ،       ــال ئېغى ــاددى تهرەپكى ــدەك م ــان جاھىلىيتى ــازىرقى زام ــاكى ھ ي
  . مهنىۋىيهتكه سهل قارىسۇن بهرىبىر ئوخشاش

بىــلهن قارايــدۇ،  ئىــسالم دىنــى ھهمــمه تهرەپــكه تهڭ ئېتىبــار     
ــۇقنى ئىــشقا ئاشــۇرغان ئــالىي ئىنــسان   نهتىجىــدە ئهڭ ئــالىي تهڭپۇڭل
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شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئىــسالمىي جهمئىيهتنىــڭ ھاياتىــدا . ئاپىرىــدە بولىــدۇ
ــسهك     ــالر ۋە يۈكـ ــمهت قاراشـ ــالىي قىمـ ــڭ ئـ ــاددى مهدەنىيهتنىـ مـ
پرىنسىپالر ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان مهنىـۋى مهدەنىيهتـتىن كېـيىن ۋۇجۇدقـا             

بىئىـــي ئىـــش ئىـــدى ۋە ھهم شـــۇنداق بۇلـــۇش ســـاغالم كېلىـــشى ته
ــدى   ــسى ئى ــڭ بهلگى ــى   . جهمئىيهتنى ــقا خېل ــسالمىي ھهزارەت قۇرۇش ئى

ئــۇزاق ۋاقىــت كهتــكهن بولــسىمۇ، مــاددى ھهزارەت ئاساســى بولمىغــان 
ۋە ھهزارەت قىزىقىـــشى بولمىغـــان ئهرەبـــلهرگه نىـــسبهتهن بـــۇ بىـــر 

ۆزگىرىـپ، پىتـرەت    روھـالر ئىـسالم كهلگهنـدىال ئ      . تهبىئىي ئىـش ئىـدى    
ئـــۆز تاكـــامۇللۇقى بىـــلهن ھهر جهھهتـــته تهڭ ھهرىـــكهت قىلىـــشقا  

مـــاددى ھهزارەت يىڭـــى تهۋەللۇتنىـــڭ تهســـىرى بىـــلهن . باشـــلىدى
ئىــسالم يىڭــى تهۋەللۇدنىــڭ ۋۇجۇدىغــا ناھــايىتى زور     . جانالنــدى

  .ھاياتى كۈچ بېغىشلىدى
ــم   ــدا ئىلى ــز يۇقىرى ــالغىنىمىزد  -بى ــدە توخت ــى ھهققى ا  پهن ھهرىكىت

ــدا      ــڭ ھاياتى ــۇرۇن ئهرەبلهرنى ــسالمدىن ب ــۆتكىنىمىزدە، ئى ــپ ئ ئېيتى
.  پهنـگه ۋە مـاددى ھهزارەتـكه كېتهرلىـك ئـامىلالر يـوق ئىـدى               -ئىلىم

 پهن ۋە ھهزارەت ئۇيۇشۇشــقا، -ئىلىــم. يــاكى ناھــايىتى كهم ئىــدى  
مۇقىملىققـــا ئېهتىيـــاجلىق ئىـــدى ۋە يهنه ناھـــايىتى چـــوڭ، ھايـــاتى 

ــتىلىش   ــان ئىن ــۈچكه تولغ ــدىك ــرەك ئى ــارائىتالرنى  . كې ــۇ ش ــسالم ب ئى
ــدى  ــۇق ھازىرلى ــۇن    . تۇل ــالرنى مهزم ــمهت قاراش ــلهن قىم ــۇنىڭ بى ش

قىلغــان مهنىــۋى مهدەنىــيهت ئىــشقا ئاشــقاندىن كېــيىن مــاددى       
 پهن ھهرىكىتىنــى -مۇســۇلمانالر ئىلىــم. مهدەنىيهتمــۇ ۋۇجۇدقــا كهلــدى

قۇرۇشــنى باشالشــتا يۇنانلىقالرغــا شــاگىرت بولغانــدەك مــاددى ھهزارەت 
ــڭ      ــۇپ، ئۇالرنى ــاگىرت بۇل ــزانتىيىلىكلهرگه ش ــالر ۋە ۋى ــتا پارس باشالش
ــا     ــارتۇقچىلىقلىرىنى قولغـ ــي ئـ ــي ۋە ئهمهلىـ ــاس ئىلمىـ ــۆزىگه خـ ئـ

  .كهلتۈردى
ئــالالھ  ئۇنىڭــدىن رازى  (ئهســكهر ســانى كۆپهيگهنــدە ئــۆمهر    

ئـۆمهر بـۇ    . گه دىـۋان مهھكىمىـسى قـۇرۇش تهكلىپـى بېرىلـدى          )بولسۇن
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ــۇل  ــى قۇب ــدىتهكلىپن ــۆزى    .  قىل ــان دۆلهت ئ ــى قۇرۇلغ ــمهك، يىڭ دې
ــتىن      ــۈزۈملهرنى ئىككىلهنمهسـ ــكىلى تـ ــان تهشـ ــاجلىق بولغـ ئېهتىيـ

ــدى  ــۇل قىل ــنىلىرىدىن قۇب ــگهن  . (خوش ــۋان دې ــانكى دى ــگه ئاي ھهممى
  )پارسچه سۆز

ــتا  ــيهت ئاس ــى جهمئى ــا  -يىڭ ــاس ئارتۇقچىلىقالرغ ــۆزىگه خ ــتا ئ  ئاس
ــمهيدىغان     ــاجىتى چۈش ــقىالرغا ھ ــۇپ باش ــگه بۇل ــهھهر  ئى ــدى؛ ش بول

ــى   ــاممىۋى خىزمهتلهرنـ ــاش، ئـ ــول ياسـ ــارلىق، يـ ــى، بىناكـ قۇرۇلۇشـ
ــۇپ    ــول تۇت ــاس ي ــۆزىگه خ ــلهردە ئ ــقا جهھهت ــتۈرۈش ۋە باش تۈزۈملهش

  .ماڭدى
ــۇقالر ۋە    ــانلىقالر ، رۇملــ ــۇلمانالرنىڭ يۇنــ ــۇنجى ئهۋالد مۇســ تــ

ــم  ــالردىن ئىلى ــۆزىگه   -پارس ــته ئ ــيهت جهھهت ــاددى مهدەنى  پهن ۋە م
ــان ن  ــك بولغ ــاجىتى    كېرەكلى ــقىالرغا ھ ــپ، باش ــۇل قىلى ــىلهرنى قۇب هرس

چۈشـــمىگۈدەك دەرىجىـــدە ئـــۆزىگه خـــاس ئارتۇقچىلىقالرغـــا ئىـــگه  
بولغـــانلىقى ۋە بـــۇ جهھهتـــته كېـــيىن ياۋرۇپالىقالرغـــا ئۇســـتاز      
بولغــانلىقلىرى ھهققىــدە توختــالغىنىمىزدا مۇنــداق بىــر نۇقتىغــا دىقــقهت 

ــرەك  ــش كې ــۇلمانالر ياتالر : قىلى ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــىلىرىنى  ت ــڭ نهرس نى
قۇبۇل قىلغاندا، ئـۆزىنى ئـالىي ۋە ئىززەتلىـك ھـېس قىلىـش مهيدانىـدا               

ــان ــۇئمىن   « : تۇرغـ ــاڭالر، ئهگهر مـ ــاڭالر، قايغۇرمـ ــشىپ قالمـ بۇشىـ
-139ســۈرە ئــال ئىمــران    ( » بولــساڭالر ئۈســتۈنلۈك قازىنىــسىلهر  

  ) . ئايهت 
 غهلىـــبه ئـــالالھ قـــا ۋە ئۇنىـــڭ پهيغهمبىـــرىگه ۋە مۇئمىنالرغـــا« 

  ) . ئايهت -8سۈرە مۇنافىقۇن  ( »مهنسۇپ
ــالردىن     ــۇقالر ۋە پارس ــانلىقالر، رۇمل ــۇلمانالر يۇن ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت

ــايتتى    ــۆۋەن چاغلىم ــۇالردىن ت ــۆزلىرىنى ئ ــدا ئ ــا . ئۆگىنىۋاتقان ئۇالرغ
بهلكــى . ھــاجهتمهن بولغــانلىقلىرى ئۈچــۈن خورلــۇق ھــېس قىلمــايتتى 

 ئىمـانى يـوق، شـۇنداق ئىـكهن         بىزنىڭ ئىمانىمىز بـار، ئۇالرنىـڭ     : ئۇالر
بىــز ئۇالرغــا ھــاجهتمهن بولــساقمۇ يهنىــال ئىمــانىمىز بىــلهن ئهزىزمىــز،  
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ــۇيتتى ــۆرمهتلىكمىز دەپ تونـ ــۇنداق  . ھـ ــدا ئهنه شـ ــڭ روھىـ ئۇالرنىـ
ــڭ     ــدىكى جاھىلىيهتنى ــقاچقا، ئهتراپى ــۇپ تاش ــتۈنلۈك تول ــانى ئۈس ئىم

ــدى   ــتۇرالمىدى، ئازدۇرالمىـ ــۆزىنى قاماشـ ــڭ كـ ــىلىرى ئۇالرنىـ . نهرسـ
ئــۆزىگه پايــدىلىق دەپ قارىغــانلىرىنى ئــۆزىنى ئىززەتلىــك ھــېس      

دىنىغــا ۋە ئهقىــدىگه زىــت دەپ قارىغــانلىرىنى . قىلىــش بىــلهن ئالــدى
چــۈنكى،  ئــۆزىنى ئــالىي ھــېس قىلىــش مهيدانىــدا تــۇرۇش  . ئالمىــدى

ــالالش ۋە شــالالش پۇرســىتى بهردى  ــا ت ــاجىز ھــېس . ①ئۇالرغ ــۆزىنى ئ ئ
تــالالش . ه تــالالش پۇرســىتى بهرمهيــدۇقىلىــش ، كــۆز قامىــشىش كىــشىگ

ــدۇ  ــانىيتىمۇ بهرمهي ــېرى . ئىمك ــلهن س ــۇنىڭ بى ــۇپ  -ش ــۈچهكنى قوش  پ
. ئېلىــشقا، ســېرىغا قارىغانــدا پــۈچهكنى كــۆپرەك ئېلىــشقا تــوغرا كېلىــدۇ

ــان   ــاقمۇ ئاس ــاز، ئالم ــى ئ ــڭ چىقىم ــۈنكى پۈچهكنى ــۇنجى !  چ ــۇڭا ت ش
ــهرل  ــۆپلىگهن ئهس ــڭ ك ــۇلمانالر يۇنانلىقالرنى ــمه ئهۋالد مۇس ىرىنى تهرجى

ــدى   ــمه قىلمى ــسانىلىرىنى تهرجى ــان ئهپ ــسىمۇ، يۇن ــان بول ــان . قىلغ يۇن
بهلكــــى يۇنــــان . ئهپــــسانىلىرىگه قىلــــچه كۆڭــــۈل بۆلمىــــدى

ئهپـــسانىلىرىنى يۆتكهشـــكه ۋە ئېتىبـــار بىرىـــشكه ئهرزىمهيـــدىغان  
ــدى  ــات دەپ قارىـ ــېرىك خۇراپـ ــۇلمانالر  . ②شـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ تـ

ــۇ ئــ   ــكىلى جهھهتتىم ــاددى ۋە تهش ــاجلىق م ــىلهرنى ۆزىگه ئېهتىي نهرس
ياتالرنىــــڭ شــــېرىك، خۇراپــــات، . يــــاتالردىن قۇبــــۇل قىلــــدى

بۇتپهرەســــلىككه ئېلىــــشىپ كهتــــكهن نهرســــىلىرىنى ۋە پىكــــرى 
 .ئازغۇنلۇق مهسلهك ئازغۇنلۇقلىرىنى قۇبۇل قىلمىدى

 
مۇسۇلمانالر پهلسهپىنى پايدىلىق دەپ قۇبۇل قىلىپ ئالداندى ، بۇ بىر مهخسهتسىز ①
 بۇ ھهقته كېيىن توختىلىمىز. تكۈزۈلگهن خاتالىق ئۆ
ياتالرنىڭ نهرسىلىرىگه كۆزى قامىشىش دەۋرىدە بۇنىڭغا روبىرۇ ھالدا تاھا ھۈسهيىن مۇنداق ②

  يۇنان ئهپسانىلىرىنى ئۇقۇمىغان كىشى ئهدىب بۇاللمايدۇ : دەيدۇ 
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ــىلهرنى    ــان نهرس ــاتالردىن ئالغ ــۇالر ي ــيىن ئ ــدىن كې ــاتالردىن ( ئان ي
) ئاساسلىقى ۋاسـىته قۇبـۇل قىلغـان، ئاسـاس ۋە مېتـود قۇبـۇل قىلمىغـان               

ــيهت     ــتۇرۇپ، مهدەنى ــا ماسالش ــاس مېتودق ــۆزىگه خ ــزال ئ ــايىتى تى ناھ
ــا   ــۇل قويغۇچىالرغــ ــيهتكه ئــ ــكۈچىلىرىگه ئهمهس، مهدەنىــ ئهگهشــ

  ①.ئايالندى
ــڭ      ــتۈرۈپ ئۆزىنى ــدا ئۆزلهش ــۇل قىلغان ــىلىرىنى قۇب ــقىالرنىڭ نهرس باش

ئۆزلهشـتۈرۈپ ئۆزىنىـڭ    . ىتى چـوڭ ئهھمىـيهتكه ئىـگه      قىلىۋېلىش ناھـاي  
 پهن -قىلىــۋېلىش ئىنــسانىي تىرىــشچانلىقنىڭ مهھــسۇلى بولغــان ئىلىــم

ــدۇ  ــشنى چهكلىمهيـ ــدىن پايدىلىنىـ ــاددى ھهزارەت نهتىجىلىرىـ . ۋە مـ
ــسىيه   ــى يۇقۇتــۇپ ئاسسىمىالت ــدا كىملىكن ــراق ئۆزلهشــتۈرۈش جهريانى بى

ــىدۇ  ــشتىن توس ــۇپ كېتى ــاس ئ . بول ــۆزىگه خ ــاس  ئ ــۆزىگه خ ــدە، ئ هقى
ھايــاتلىق يولىغــا ئىــگه بۇلــۇش ئۆزلهشــتۈرۈپ ئۆزىنىــڭ قىلىۋېلىــشنىڭ 

ــهۋەبىدۇر ــۈك س ــۇقىرى  . ئهڭ كۈچل ــته ي ــۇ جهھهت ــدا ب ــۇلمان بولغان مۇس
چــۈنكى، مۇســۇلماننىڭ تــوغرا ئهقىدىــسى ۋە . چوققىغــا چىققىلــى بولىــدۇ

ــدۇ  ــولى بولىـ ــاتلىق يـ ــوغرا ھايـ ــۇلمانالردەك . تـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ تـ
ــ ــتۈرۈپ  مۇسـ ــدىكى ئۆزلهشـ ــۇقىرى دەرىجىـ ــدىال ئهڭ يـ ۇلمان بولغانـ

بـــۇ ئـــارقىلىق . ئۆزىنىـــڭ قىلىۋېلىـــشنى ئىـــشقا ئاشـــۇرغىلى بولىـــدۇ
ــۇش ۋە      ــى يوقۇت ــدىكى كىملىكىن ــش جهريانى ــۇل قىلى ــيهت قۇب مهدەنى
ــى يهنه    ــتىن، بهلك ــۇپال قالماس ــاقالنغىلى بول ــتىن س ــسىيه بولۇش ئاسمىالت

ــارتۇ   ــاس ئ ــۆزىگه خ ــزال ئ ــايىتى تى ــا ناھ ــۈرۈپ قچىلىقالرنى قولغ    كهلت
ــسقا ــت   قى ــدىال،   ۋاقى ــاگىرتلىقتىن    ئىچى ــتازلىققا    ش ــدۇ ئۇس . بولى
 پهن ۋە -ئىلىــم. قىلغــانق  ئهۋالد مۇســۇلمانالر ئهنه شــۇندا تــۇنجى

بولغـــان نهرســـىلىرىنى  ەت ســـاھهلىرىدە ئېهتىيـــاجلىقمــاددى ھهزار 
ــد    ــت ئىچىـ ــسقىغىنا ۋاقىـ ــپ، قىـ ــۇل قىلىـ ــقىالردىن قۇبـ ــۆز باشـ ە ئـ

 .ئۇستازلىرىنى شاگىرتلىققا قۇبۇل قىلغان
  

ئىككىنچى قېتىملىق قۇبۇل قىلىش ھهرىكىتىدە مۇسۇلمانالر قايمۇقۇپ ، يىلتىزىنى ۋە كىملىكىنى يوقىتىپ ①
  .قويدى
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ــڭ      ــتۈرۈپ ئۆزىنى ــڭ ئۆزلهش ــسالمىي ھهزارەتنى ــسىمىزدە ئى ــۇ بهھ ب
ــۇقلىرى ئــانچه مــۇھىم ئه  ــۋېلىش جهھهتتىكــى ئاجايىــپ ئۇت . مهسقىلى

ــدىلىكلىرى   ــۆزىگه خــاس ئاالھى ــسالمىي ھهزارەتنىــڭ ئ ئهڭ مــۇھىمى ئى
ــانلىقى    ــسىگه ئايالنغـ ــر بهلگىـ ــڭ بىـ ــسالمىي ئۈممهتنىـ ــلهن ئىـ . بىـ

ــسانىي      ــلهن ئىن ــيهت بى ــاددى مهدەنى ــته م ــر ھهزارەت ــداق بى ھهرقان
ــچ    ــسىدا زىـ ــىنىش ئوتتۇرىـ ــشانىنى چۈشـ ــاتلىق نىـ ــاتنى ۋە ھايـ ھايـ

ــدۇ  ــاغلىنىش بولى ــۇئ . ب ــسانىيهت م ــشالرغا ۋە  ئىن ــاق خاھى هييهن ئورت
ــيىم ــېمهك-كې ــېچهك، ي ــۇرالى - ك ــۇ جــاي ۋە جهڭ ق ...  ئىچــمهك، تۇرالغ

قاتـــارلىق مـــۇئهييهن ئورتـــاق ئىهتىياجالرغـــا ئىـــگه بولغـــانلىقتىن،  
ھهرقايــسى ھهزارەتــلهر ئوتتۇرىــسىدا نۇرغــۇن ئورتاقلىقالرنىــڭ بۇلۇشــى  

لهر نهزەردە ھهزارەت خاســلىقنى بېكىتىــشته بــۇ ئورتــاق تهرەپــ. تهبىئىــي
بهلكـــى ھاياتلىققـــا تهســـىر كۆرســـىتىپ ئورتـــاق     . تۇتۇلمايـــدۇ

ــسان ۋە     ــىدىغان، ئىنـ ــسى باسـ ــلىق تامغىـ ــدىلىكلهرگه خاسـ ئاالھىـ
ئىنــسانىي ھايــات نىــشانى ھهققىــدىكى چۈشــهنچىنىڭ تهســىرىگه      

ئــۆي، پرىنــسىپ : مهســىلهن. ئۇچرايــدىغان تــالالش نهزەردە تۇتۇلىــدۇ
ــر ئى  ــۇ بى ــتىن ئېيتقانــدا، ئ ــساننىڭ تۇرالغۇســى ۋە ئارامگــاھىجهھهت . ن

بىـــراق ئىـــسالمىي ئـــۆيلهر بىـــلهن ھـــازىرقى زامـــان جاھىلىيتىنىـــڭ 
ــڭ    ــهنچىلهردە زور پهرىقلهرنى ــساقال چۈش ــر قارى ــۇنداق بى ــۆيلىرىگه ش ئ
ــارلىقى    ــوڭ پهرق بـ ــلهكتىمۇ چـ ــشىپ مهسـ ــا ئهگىـ ــارلىقى، بۇنىڭغـ بـ

ــكارىلىنىدۇ ــۆيلهر ئهدەب . ئاش ــسالمىي ئ ــابرويال -ئى ــالق ۋە ئ رنى  ئهخ
ھــازىرقى زامــان جاھىلىيتىــدىكى ئــۆيلهر ساقالشــقا     » ســاقلىغۇچى«

« ۋە » كــــــۆرگهزمه قىلغــــــۇچى« تىگىــــــشلىك نهرســــــىلهرنى 
ــكارىلىغۇچى ــال  » ئاشــ ــان ئايــ ــۆيلهردە ئهر مېهمــ ــسالمىي ئــ ئىــ

ــدۇ  ــايىنىنى كۆرمهي ــايىن  . خوج ــال خوج ــۈنكى، ئاي ــدىغان «چ يۆگىلى
ــرەم  ــد » مهھ ــان كۈتۈلى ــۆيلهردە مېهم ــسالمىي ئ ــۇڭا ئى ــى ش ىغان، قارش

ــدىغان ئــۆي ئــايرىم   ــدىغا تائــام قۇيۇلى ــدىغان، مېهماننىــڭ ئال ئېلىنى
ــدۇ ــا   . بولى ــدىكىلهر مېهمانغ ــدۇ، ئۆي ــدىكىلهرگه كۆرۈنمهي ــان ئۆي مېهم
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ئۆيـــــدىكىلهرنىڭ ئهر مېهمانالرغـــــا كـــــۆرۈنمهي . كۆرۈنمهيـــــدۇ
ــدۇ  ــۇلىرى بولى ــازادە خــاس تۇرالغ ــدىغان ئ ــۆيلهردە . تۇرى ــسالمىي ئ ئى

ــۆي ئهڭ   ــاق ئ ــتۇرۇلىدۇ يات ــسىگه ئورۇنالش ــاق  . ئىچكىرى ــۈنكى، يات چ
ئۇشــشاق بــالىالر ۋە قــۇل .  كــېچهك ســالىدىغان ئــۇرۇن-ئــۆيلهر كىــيىم

ئــى «  : دېــدەكلهر ئىزنــى ســورىماي ياتــاق ئــۆيگه كىرەلمهيــدۇ     
ــۆمىنلهر ــى  !مـ ــۆرىلىرىڭالر ۋە ئىچىڭالردىكـ ــىلهرنىڭ قۇللىرىڭالر،چـ سـ

ئـۇخالش  ( بۇرۇن،چۈشـته  باالغهتكه يهتمىـگهن بـالىالر نامـاز بامـداتتىن        
ــۈن ــيىن    )ئۈچ ــدىن كې ــېغىڭالردا ۋە خۇپتهن ــالغان چ ــى س  كىيىمىڭالرن

ســىلهردىن ئىجــازەت   يېنىڭالرغــا كىرســه  ئــۈچ ۋاقىتتــا  مۇشــۇنداق
ئېچىلىـــپ  ئـــۈچ ۋاقىـــت ســـىلهرنىڭ ئهۋرىـــتىڭالر بـــۇ سورىـــسۇن،

ئـۇالر سـىلهرگه     ،بـۇ ئـۈچ ۋاقىتـتىن باشـقا ۋاقىـتالردا          قالىدىغان ۋاقىتتـۇر  
 -ىلهرگىمۇ،ئۇالرغىمۇ ھــېچ گۇنــاھ بولمايدۇ،ســىلهر بىــر    ســ كىرســه

كــېلىش قىلىــپ تۇرىــسىلهر،ئالالھ  ســىلهرگه  -بىــرىڭالر بىــلهن بېــرىش 
ــايهتلهرنى ــاملىرىنى )ئ ــهرىئهت ئهھك ــى ش ــان  )يهن ــۇنداق باي ئهنه ش

قىلىــــدۇ،ئالالھ  ھهممىنــــى بىلگۈچىــــدۇر،ھېكمهت بىــــلهن ئىــــش  
  ) . ئايهت -58سۈرە نۇر  ( »قىلغۇچىدۇر

ــاۇب  ــدا   نىڭغ ــاھىلىيتى بىناكارلىقى ــان ج ــازىرقى زام ــدا ھ ــرو ھال  روبى
ئــۇخالش ئــۆيى بهكــرەك يــۇرۇق ۋە ھــاۋالىق بولىــدۇ، دېــگهن باھــانه  

ــېلىنىدۇ   ــپ س ــا قارىتى ــلهن يولغ ــى  . بى ــاچلىنىش ۋە ئهۋرىتىن ــۇ يالىڭ ب
باشــقىالرغا كۆرســىتىش قىزىقىــشىنى يۇشــۇرالمايدىغان بىــر يــۇقىالڭ      

ــانه ــاھىلىيهتته . باھـ ــۇ جـ ــۇمى  بـ ــاقالش ئۇقـ ــىلهرنى سـ ــاك نهرسـ پـ
ــاقلىنىدىغان  ــا، س ــق» مهھــرەم« بولمىغاچق ــۇ . نىــڭ بولماســلىقى ئېنى ب

پهقهت بىــز چۈشــهندۈرمهكچى بولغــان مهســىلىنى ئايدىڭالشــتۇرۇپ     
   . بىرىدىغان بىر مىسال، خاالس

ــۇ     ــۇ ئاش ــى ئ ــشان ئهمهس، بهلك ــهكلى نى ــڭ ش ــاددىي ھهزارەتنى م
ــ ــهنچىلىرىنى ئىپادىلهيـ ــىته،خاالس دىغانھهزارەت چۈشـ ــر ۋاسـ .  بىـ

ــهنچه ھهزارەتنىــڭ ھهقىقــى ئــۆلچىمى    ئىختىــرا چۈشــهنچىنىڭ  . چۈش
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ئىختىرانىڭمـــۇ ئـــۆزىگه خـــاس ئـــۆلچهملىرى ۋە . كهينىـــدە تۇرىـــدۇ
لــېكىن ئىختىــرا . ئىنــسانىيهت تهرەققىياتىــدا ئــۆزىگه خــاس ۋەزنــى بــار

ــدۇ  ــۆلچهم بواللماي ــۈ ئ ــشقا   . مهڭگ ــهنچىنى ئى ــرا چۈش ــۈنكى، ئىختى چ
ــر  ئاشۇرۇ ــتىكى بى ــتاتلىق«ش ــاالس» ئۇس ــر  . خ ــتاتلىق بى ــداق ئۇس بۇن

ــشىلهرنىڭ   ــانلىق ۋە ئىمانــسىز كى ــال خــاس ئهمهس، بهلكــى ئىم قهۋمگى
ــوۋغاتتۇر  ــرىلگهن ئىالھــى س ــسىگه بى ــڭ  «:  ھهممى ــڭ ۋە ئۇالرنى بۇالرنى

ــا ــز،  ھهرئىككىـــسىگه پهرۋەردىگارىڭنىـــڭ ئاتـ قىلغىنىـــدىن بېرىمىـ
 چ ئادەمــدىن مهنئــى قىلىنمايــدۇپهرۋەردىگارىڭنىــڭ ئاتــا قىلغىنــى ھــې

  ) . ئايهت -20سۈرە ئىسرا  ( »
ــته   ــلىقىنى بهلگىلهشـ ــهنچه«ھهزارەت خاسـ ــۆلچهم  »چۈشـ ــى ئـ نـ
 پهن ھهرىكىتىنىـــڭ مىسلىـــسىز -قىلـــساق، بـــۇرۇن ئىـــسالمىي ئىلىـــم

ئىكهنلىكىنـــى ھـــېس قىلغىنىمىـــزدەك، بـــۇ يهردە ئىـــسالمىي ھهزارەت 
ــايمىز ــسىزلىكىنى بايق ــۇ مىسلى ــنىڭ . ھهركىتىنىڭم ــپه بولۇش ــدا خهلى زېمىن

ــداق    ــۈن ھهرقانـ ــۇرۇش ئۈچـ ــشقا ئاشـ ــۇنىنى ئىـ ــسان«مهزمـ » ئىنـ
ئـــۆز ۋاقتىـــدا پهرۋەردىگارىـــڭ   « : ».گۈللهندۈرىـــدۇ« زېمىننـــى

 » پهرىــشتىلهرگه مهن يهر يۈزىــدە ئورۇنباســار يــارىتىمهن، دېــدى    
  ) . ئايهت -30سۈرە بهقهرە (  

 زېمىننــى ئــاۋات ئــالالھ  ســىلهرنى تــۇپراقتىن يــاراتتى، ســىلهردىن«
  ) . ئايهت -61سۈرە ھۇد  ( » قىلىشنى تهلهپ قىلدى

ــاۋات    ــى ئ ــشاشال زېمىنن ــۇ ئوخ ــاھىلىي مىللهتلهرم ــۇلمانالرمۇ، ج مۇس
قىلىـــــشقا قاتنىـــــشىپ، ئىجـــــاد ۋە ئىختىـــــراالردا ئوخـــــشاش  
تىرىــشچانلىقالرنى كۆرسهتــسىمۇ، بىــراق زېمىننــى ئىالھــى يولنىــڭ      

ۇلمانالرغىال خــاس بولغــان بىــر تهقهززاســى بــۇيىچه گۈللهنــدۈرۈش مۇســ
ــدىلىك ــسالمىي ھهزارەتنىــڭ  . ئاالھى ــارىغىنىمىزدا، ئى ــدىن ق مۇشــۇ نۇقتى

تهن بىــلهن روھ، دىــن بىــلهن دۇنيــا، قىمــمهت قــاراش بىــلهن ئهخــالق 
ــر گهۋدە ئىكهنلىكىنـــى   ــۇكهممهل بىـ ــقان مـ كۆرۈنهرلىـــك تهڭپۇڭالشـ

ــۆرىمىز ــچىت  . كـ ــشىدا مهسـ ــهھهر قۇرۇلىـ ــسالمىي ھهزارەتنىـــڭ شـ ئىـ
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 ئىبــادەت قىلىــش -مهســچىت. ئاساســلىق بىنــا ۋە بــاش ئورگــان بولىــدۇ
كىچىكــلهر بىلىــم ئىگهللهيــدىغان -ئــورنى، يىغىلىــش ئــورنى، ۋە چــوڭ 

ــتهپ ــشىدۇ . مهكـ ــاخىرەتكه تۇتىـ ــا ۋە ئـ . قىسقىـــسى مهســـچىت دۇنيـ
ــلهيدۇ      ــۈنىنى ئهس ــاخىرەت ك ــى ۋە ئ ــالالھ ن ــچىتته ئ ــشىلهر مهس . كى

ــلهن زېمىننــى گۈللهندۈر ۈشــتىن ۋاز كېچىــپ، ئاخىرەتلىــك بۇنىڭلىــق بى
ــدۇ  ــال چهكلهنمهي ــان    . ئهمهللهرگى ــاخىرەتكه باغالنغ ــۇالر ئ ــى ئ بهلك

ــدۇ    ــۈرۈش قىلى ــا ي ــلهن دۇنياغ ــرى بى ــان  -قهلبلى ــڭ قىلغ  دە، ئۇالرنى
ــدىكى   ــشى كهڭ مهنىـ ــمه ئىـ ــادەت«ھهمـ ــدۇ» ئىبـ ــشىلهر . بولىـ كىـ

ــچىتتىن  ــۇزۇق«مهس ــدا  » ئ ــۆڭلى ئارامى ــشلىرىنى ك ــان ئى ــپ، قالغ ئېلى
ــدۇقىلىۋا ــتىش  «. لى ــاد ئې ــالالھ نــى ي ــرى ئ ئىمــان ئېيتقانالرنىــڭ دىللى

بىلهن ئارام تاپىـدۇ، بىلىڭالركـى دىلـالر ئـالالھ نـى يـاد ئېـتىش بىـلهن                 
  ) . ئايهت -28سۈرە رەئىد  ( » ئارام تاپىدۇ

 ئــارا تونۇشــىدىغان، دوســتلۇق،   -مهســچىت يهنه كىــشىلهر ئــۆز  
ىڭغــا روبىــرو ھالــدا بۇن. بۇرادەرلىــك مۇناســىۋىتى ئورنىتىــدىغان جــاي

ــشىدا    ــهھهر قۇرۇلىـ ــڭ شـ ــان جاھىلىيتىنىـ ــازىرقى زامـ ــك «ھـ كېچىلىـ
ــۇپالر ــزىگه   »كۇلـ ــهھهر مهركىـ ــانىالر شـ ــسىخانىالر ۋە تىياتىرخـ ، تانـ
ــدۇ ــشىلهرنى     . قۇرۇلى ــورنى، كى ــېلىش ئ ــارام ئ ــايالرنى ئ ــۇ ج ــۇالر ب ئ

  .ئهتىلىك خىزمىتىگه روھالندۇرىدىغان ئۇزۇق دەپ قارايدۇ
ئىـــسالمىي ھهزارەت ! ىـــڭ پهرقىـــگه قـــاراڭبـــۇ ئىككـــى ھهزارەتن

ــسىنى    ــڭ ھهممى ــسانىي پائالىيهتلهرنى ــدىغان ئىن ــى گۈللهندۈرى زېمىنن
بىلهنمـــۇ ...  پهن ۋە ســـانائهت-قىلىـــدۇ، تىجـــارەت قىلىـــدۇ، ئىلىـــم

ھهرقايــــــسى ســــــاھهلهردە كهڭ دائىرىلىــــــك . شــــــۇغۇللىنىدۇ
ــدۇ    ــغۇل بولى ــۇ مهش ــشلهپچىقىرىش بىلهنم ــشتا   . ئى ــمه ئى ــراق ھهم بى

ــاال ــڭ   -لھـ ــالرغا ۋە ئىماننىـ ــمهت قاراشـ ــي قىمـ ــا، ئهخالقىـ  ھارامغـ
ــايه  ــىغا رىئ ــدۇ تهقهززاس ــشقا   «. قىلى ــى مېڭى ــىلهرگه زېمىنن ــالالھ  س ئ

ــڭ    ــالالھ نى ــېڭىڭالر، ئ ــدا م ــڭ ئهتراپى ــپ بهردى ، زېمىننى ــان قىلى ئاس
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ــالالھ نىــڭ   ــيىن ئ ــدىن كې ــدىن يهڭــالر، ســىلهر تىرىلگهن بهرگهن رىزقى
  ) . ئايهت -15سۈرە مۇلك  ( » دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر

ئـالالھ  ســاڭا بهرگهن بــايلىق بىـلهن ئــاخىرەت يــۇرتىنى تىلىگىــن،   «
ــۇمىغىن  ــسىۋەڭنىمۇ ئۇنتـ ــادىكى نىـ ــهس   ( » دۇنيـ ــۈرە قهسـ -77سـ

  ) . ئايهت 
تـــۇنجى ئهۋالد مۇســـۇلمانالر ھهرقايـــسى جهھهتـــلهردە ناھـــايىتى 

جۇڭگـــودىن ياۋرۇپـــاغىچه پۈتـــۈن دۇنيانىـــڭ . جانالنغـــان ئىـــدى
دىسى ئۇالرنىڭ قولىـدا ئىـدى، بۇنىڭغـا ئهگىـشىپ دېڭىـز يـوللىرى،              سو

ئاســـىيا ۋە ئافرىقىـــدىكى قۇرۇقلـــۇق يوللىرىمـــۇ ئۇالرغـــا تونۇشـــلۇق 
ئهينــى ۋاقتىــدا مــۇمكىنچىلىكى بــار بولغــان ســانائهتمۇ ئىــسالم . ئىـدى 

ئىلىـــم ئـــۆگىنىش . دۇنياســـىنىڭ مهركهزلىرىـــدە گـــۈللهنگهن ئىـــدى
ــى بىلىملهردىــ   ــورۇنلىرى دىن ــترونومىيه،   ئ ــسىنا، ئاس ــالپ مېدىت ن باش
ــا  ــيه، ماتېماتىك ــا، خېمى ــاھهلهردىكى  ... فىزىك ــسى س ــك ھهرقاي غىچىلى

مانــا بــۇ ئىــسالمىي . ئوقۇغــۇچى ۋە ئوقۇتقــۇچىالر بىــلهن ئابــات ئىــدى
ــۈرگهن   ــا كهلت ــۈممهت ۋۇجۇدق ــلىرىدۇر» ھهزارەت«ئ ــداق . كۆرۈنۈش بۇن

 ھهرقانــداق بىــر ئىــشالرنى قايــسى بىــر ۋاســىته بىــلهن قــۇدرەت تاپقــان
ــۇمكىن  ــشى م ــلهت قىاللى ــسانىي   . مىل ــك ئىن ــارا ئهۋزەللى ــلهر ئ مىللهت

ــڭ    ــاددى ھهزارەتنىـ ــى مـ ــته ئهمهس، بهلكـ ــدارى«قىممهتـ دا »مىقـ
لــېكىن ئىــسالمىي ھهزارەتنىــڭ ئــۆزىگه خــاس     . بۇلۇشــى مــۇمكىن 

ئاالھىــدىلىكى قــۇدرەت تاپقــان ھهرقانــداق بىــر مىلــلهت قىالاليــدىغان 
دا ئهمهس، بهلكـــى بـــۇ ھهزارەتنىـــڭ ئىالھـــى ئىـــشالرنى قىلغانلىقىـــ

ئىـــسالمىي . يولنىـــڭ تهقهززاســـى بـــۇيىچه ۋۇجۇدقـــا كهلگهنلىكىـــدە
ــلهن مهشــغۇل بولــدى  ــراق . ھهزارەت ئالهمــشۇمۇل كهڭ تىجــارەت بى بى

ــدا    ــۆپرەك پاي ــاي ك ــىته تاللىم ــدەك ۋاس ــان جاھىلىيتى ــازىرقى زام ــۇ ھ ئ
ىلمىــدى،   تــاالڭ ق-تېپىــشنى ئــويالپ، باشــقا مىللهتلهرنــى بــۇالڭ    

بهلكـــى تىجـــارەتچىلهر بارغـــانال يېـــرىگه . جاھانگىرلىـــك قىلمىـــدى
ــرگه    ــسالمىي ئهخالقالرنــى بى ــاكلىق ۋە ئى ــسالمىي پ ــىما، ئى ــسالمىي س ئى



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
174

ــاردى ــرىگه  . ئېلىــپ ب ــا ئهللى ــۆپلىگهن ئافرىق ــقا ك ــدونېزىيه ۋە باش ھىن
ئىــسالمى ھهزارەت ســانائهت بىــلهن . ئىــسالم ئهنه شــۇنداق تارقالــدى

ــۇغۇللىنىپ، ــان  شـ ــول قۇيۇلغـ ــشالرغا، يـ ــدىلىق ئىـ ــشىلهرگه پايـ  كىـ
دائىرىـــدە تۇرمۇشـــنى پاراۋانالشتۇرۇشـــقا ۋە گۈزەللهشتۈرۈشـــكه كـــۈچ 

 زىنــنهت -ئىــسالمىيهتته خېلــى يــۇقىرى دەرىجىــدىكى زىبــۇ. چىقــاردى
ــدۇ  ــول قۇيۇلى ــۈزەللىككه ي ــى،«  . ۋە گ ــدىلىرى  ‹ ئېيتقىنك ــالالھ  بهن ئ

 رىزىقالرنــى كىــم ھــارام   ئۈچــۈن ياراتقــان لىباسالرنى،شــېرىن،پاك  
ــۆمىنلهر ئۈچـــۈن   ‹ ئېيتقىنكـــى،  ›؟ قىلـــدى ــادا مـ ــۇ دۇنيـ ــۇالر بـ  ئـ

ــان ــسىمۇ  (يارىتىلغ ــېرىك بول ــارالر ش ــا كۇفف ــاخىرەتته ,)گهرچه ئۇالرغ ئ
ــتۇر   ــۆمىنلهرگىال خاس ــسا م ــراف  ( » بول ــۈرە ئهئ ــايهت -32س   «  ) . ئ

ئـــالالھ  چـــارۋا مـــالالرنى ســـىلهرنىڭ مهنپهئهتلىنىـــشىڭالر ئۈچـــۈن 
بىـلهن ئىسسىنىـسىلهر، ئـۇالر      ) نىـڭ يـۇڭى ۋە تېرىـسى      (راتتى، ئـۇالر    يا
ــى  ( ــۆڭىكى ۋە قىغ ــۈتى، س ــلى، س ــڭ نهس ــسىلهر ۋە ) نى ــن پايدىلىنى دى

ــۇالر  ــلىرى(ئ ــڭ گۆش ــسىلهر)نى ــى يهي ــوتالقتىن  .  ن ــته ئ ــۇالرنى كهچ ئ
ــان      ــپ چىققـ ــا ئېلىـ ــدە ئوتالققـ ــگهن ۋە ئهتىگهنـ ــايتۇرۇپ كهلـ قـ

خۇشــاللىق (ه زىنــنهت بولــۇپ  ۋاقــتىڭالردا، چــارۋا مــالالر ســىلهرگ   
  )  . ئايهت -6~5سۈرە نهھل (  »)بېغىشاليدۇ

ــازىرقى   ــۇغۇلالنغاندا ھـ ــلهن شـ ــانائهت بىـ ــسالمىي ھهزارەت سـ ئىـ
زامـــان جاھىلىيتىـــدىكى كاپىتـــالىزم قىلىۋاتقانـــدەك كىـــشىلهرنى     

ــدۇ  ــشقا ئۈندىمهي ــلهن شۇغۇللىنى ــلىكلهر بى ــلهن . پهسكهش ــانائهت بى س
ــارام   ــۇغۇلالنغۇچىالرنى ھــ ــۈن  شــ ــشتۈرۈش ئۈچــ ــدىغا ئېرىــ پايــ

ــدۇ   ــهرپ قىلدۇرماي ــشالرغا س ــسىز ئى ــسادىنى پايدى ــشىلهرنىڭ ئىقتى . كى
ــاخىرەتنى      ــپ، ئ ــىال قىلى ــال كاش ــۇش بىلهن ــالىق تۇرم ــشىلهرنى دۇني كى

ســاغالم ئهقىــدە تــارقىتىش، ئىنــسانىيهتنى قــاراڭغۇلۇقتىن . ئۇنتۇتمايــدۇ
هت يولىــدا نۇرغــا چىقىــرىش، ئىالھــى ئــادالهت بهرپــا قىلىــش ۋە ئــادال

ــشقا     ــى ئى ــالىي تىلهكلهرن ــق ئ ــسانغا اليى ــارلىق ئىن ــش قات ــاد قىلى جىه
 پهن بىلهنمــۇ -ئىــسالمىي ھهزارەت ئىلىــم . ئاشۇرۇشــنى ئۇنتۇتمايــدۇ 
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 پهن -بىــراق يۇقىرىــدا بايــان قىلغىنىمىــزدەك، ئىلىــم    . شــۇغۇللىنىدۇ
ئهقىــدىنى بــۇزۇش، ئهخالقنــى بــۇزۇش، زېمىنغــا ئهســكىلىك تارقىتىــشقا 

  .ىلمايدۇدەستهك ق
ــۇ   ــهنئهت بىلهنمـــ ئىـــــسالمىي ھهزارەت ئهقلىيچىلىـــــك ۋە ســـ

. بـۇ ئىـشالرنىڭ ھهممىـسىدە ئىالھـى يولغـا رېئـايه قىلىـدۇ             . شۇغۇللىنىدۇ
ــپ       ــسىزلىققا ئېلى ــك دىن ــدەك، ئهقلىيچىلى ــان جاھىلىيتى ــازىرقى زام ھ

ــدۇ ــقا ۋە   . بارماي ــى بۇزۇش ــكه، ئهخالقن ــۆزىنى پهسلهشتۈرۈش ــهنئهت ئ س
  .ا ئېلىپ بارمايدۇپىكرىي ۋەيرانچىلىقق

ــقا    ــقا يهنه باشـ ــۇقىرىقىالردىن باشـ ــته يهنه يـ ــسالمىي ھهزارەتـ ئىـ
مىللهتـــلهردە تېپىلمايـــدىغان ئاالھىـــدە ئورگـــانالر ۋە ئاالھىـــدە     

ــار ــۈزۈملهر بـ ــىلهن. تـ ــۈزۈمى،  : مهسـ ــىپلىك تـ ــال، مۇھتهسـ بهيتۇلمـ
. ياخشىغا بـۇيرۇپ، يامانـدىن تۇسـۇش جامـائىتى، ئهۋقـاپ قاتـارلىقالر            

نغــان نهرســىلهر ئىلىــم تــارقىتىش، ســاقلىقنى ســاقالش،      ۋەخــپه قىلى
ــشىلىقالرغا     ــارلىق ياخـ ــېلىش قاتـ ــدىن خهۋەر ئـ ــڭ ھالىـ ئاجىزالرنىـ

يىغىنچـــاقالپ ئېيتقانـــدا، ئىـــسالمىي ھهزارەتنىـــڭ ئهڭ .   ئىـــشلىتىدۇ
ــدا      ــشان قىلغانلىقى ــشنى نى ــاد قىلى ــى ئاب ــدىلىكى زېمىنن ــوڭ ئاالھى چ

ــڭ ت  ــى ئىالھــى يولنى ــاد ئهمهس، بهلكــى زېمىنن ــۇيىچه ئاب هقهززاســى ب
  .قىلىشنى نىشان قىلغانلىقىدا

ئىلگىـــرى بهتلىرىمىـــزدە ئىـــسالمىي ئۈممهتنىـــڭ ئهڭ گهۋدىلىـــك 
ــۇلمانالرنىڭ    ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــدۇق، ت ــتىدە توختال ــدىلىكى ئۈس ئاالھى
ــۇرغانلىقىنى      ــشقا ئاشـ ــدە ئىـ ــالىي دەرىجىـ ــىماالرنى ئهڭ ئـ ــۇ سـ بـ

ــدۇق ــدۇقكى، ھه. تهكىتلى ــانلىق ۋە ھهم شــۇنى تهكىتلى ــگه بولغ ــر بهل ربى
ــدۇ  ــۇلمانالرغىال خــاس بولماي ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــسىدىن ت بهلكــى . نۇقتى

ئــۇ ئىــسالمىي ئۈممهتنىــڭ ھاياتىــدا داۋاملىــشىدۇ، يــاكى داۋاملىشىــشى 
تـــۇنجى ئهۋالد مۇســـۇلمانالرنىڭ ئاالھىـــدىلىكى ئۇالرنىـــڭ . كېـــرەك

ى بــۇ ھاياتىــدا ھاياتىــدا بــۇ بهلگىلهرنىــڭ تېپىلغــانلىقى ئهمهس، بهلكــ
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ــسالمنىڭ    ــقانلىقىدا، ئى ــشقا ئاش ــدە ئى ــسىز دەرىجى ــڭ مىسلى بهلگىلهرنى
  .ئىدېئاللىقى بىلهن رېئاللىقنىڭ بىرال ۋاقىتتا ئىشقا ئاشقانلىقىدا

ــۈپهيلى،   ــي ســهۋەبلهر ت ــاكى كــۆپلىگهن ئهمهلى ــسىبىر ســهۋەپ ي قاي
ــدا     ــوغرا يول ــساالمنىڭ ۋە ت ــبهر ئهلهيهىس ــۈممهت پهيغهم ــسالمىي ئ ئى

هرنىـڭ زامانىـدا ئىـشقا ئاشـۇرغان مىسلىـسىز دەرىجىنـى            بولغان خهلىپىل 
ــدى ــاقالپ قااللمىـ ــالىي   . سـ ــۇ ئـ ــلهردە ئاشـ ــۆپ جهھهتـ ــى كـ بهلكـ

ــى   ــۆۋەنلهپ كهتت ــدىن ت ــڭ    . دەرىجى ــسالم دىنىنى ــۆۋەنلهش ئى ــۇ ت ب
ــدۇ  ــرەك بهرمهي ــقانلىقىدىن دې ــك  . ئاخىرالش ــشى نىيهتلى ــۇ بهزى ياخ ب

ــالى      ــان خىي ــۇپ قىلغ ــتىن قورق ــۇ تۆۋەنلهش ــشىلهرنىڭ ب ــل كى ۋە رەزى
ــدىن    ــڭ قايتىـ ــشىلهرنى دىنىنىـ ــمهنلىرى كىـ ــن دۈشـ ــك دىـ نىيهتلىـ
ــىزلهندۈرۈش    ــىدىن ئۈمىدس ــگه بولۇش ــا ئى ــدار ئورۇنغ ــا ھۆكۈم ھاياتلىقت

ــاالس   ــاالس، خ ــال خ ــر خىي ــان بى ــسىتىدە قوزغىغ ــمهنلهر . مهق ــۇ دۈش ب
ــدۇ  ــۇنداق دەي ــان    : ش ــشىنى كۈتۈۋاتق ــپ كېلى ــدىن قايتى ــىلهر يېڭى س

. ككــى ئهۋالد ياشــاپال كهلمهســكه كهتــكهنئىــسالم قهيهردە؟ ئــۇ بىــر ئى
نــاۋادا ئىــسالمىي ئــۇممهت ئىــسالمنىڭ نورمــال دەرىجىــسىنى ســاقالپ  

ــدى ــسا ئى ــشنىڭ . قااللىغــان بول ــۆۋەنلهپ كېتى ــدىن ت ــدىئال دەرىجى ئى
ــدى ــتىش ھهمــمه ئهۋالد  . كــارايىتى چــاغلىق ئى ــگه يې ــدېئال دەرىجى ئى

ــان  ــۇلمانالرغا پهرز قىلىنمىغـ ــې  . مۇسـ ــۇنى ھـ ــالالھ  بـ چكىمگه پهرز ئـ
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــۆز قــۇلى بىــلهن تهربىــيىلىگهن . قىلمىغــان

ئاشــۇ تهڭداشــسىز كىــشىلهر بــۇ ئىــدېئال دەرىجىنــى ئــۆز ئىختىيــارلىقى  
ــۇرغان   ــشقا ئاش ــلهن ئى ــالالھ  پهرز   . بى ــۇممهت ئ ــسالمىي ئ ــاۋادا ئى ن

ــدا   ــدى، زېمىن ــسا ئى ــۆۋەن دەرىجىنــى ســاقالپ قااللىغــان بول قىلغــان ت
ــۆپ   ــسالمىي   ك ــارىخ ئى ــۇالتتى؛ ت ــان ب ــاقلىنىپ قالغ ــشىلىقالر س     ياخ

ــسانىيهتكه     ــۈن ئىنـ ــى پۈتـ ــسبهتهنال ئهمهس، بهلكـ ــۈممهتكه نىـ ئـ
ئــالالھ  ئىــسالمىي . نىــسبهتهن باشــقىچه بىــر لىنىــيهدە ماڭغــان بــۇالتتى

ــسانىيهتنىڭ      ــۈن ئىن ــالپ، پۈت ــدىن باش ــا چىقارغان ــۈممهتنى ۋۇجۇدق ئ
ئىــسالمىي ئــۇممهت .  بــاغالپ كهلــدىئــاقىۋىتىنى ئىــسالمىي ئــۈممهتكه
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ئــۆز ۋەزىپىــسىنى تهلهپــكه اليىــق ئورۇندىــسا، مۇســۇلمانالرمۇ ۋە باشــقا 
ــۆردى  ــۇق كـ ــسانالرمۇ خوپلـ ــسىنىڭ  . ئىنـ ــۆز ۋەزىپىـ ــۇالر ئـ ئهگهر ئـ

ــى،      ــا چىقت ــاھىلىيهت ئوتتۇرىغ ــدا ج ــسا، زېمىن ــسىدىن چىقالمى ھۆددى
  .زېمىننى جاھىلىيهت بېسىپ كهتتى

ىكى، ئىــسالمىي ئــۇممهت پهيغهمــبهر   تــارىخ شــۇنى ئىــسپاتلىد  
ــدا    ــڭ زامانى ــان خهلىپىلهرنى ــدا بولغ ــوغرا يول ــساالمنىڭ ۋە ت ئهلهيهىس
ــى    ــتىن بهلك ــۆۋەنلهپال قالماس ــدىن ت ــدىئال دەرىجى ــقان ئى ــشقا ئاش ئى
كـــۆپلىگهن ســـاھهلهردە ئهڭ تـــۆۋەن چهكتىكـــى پهرز دەرىجىـــدىنمۇ 

نالرغا شــۇنىڭ بىــلهن مۇســۇلمانالرغا ۋە باشــقا ئىنــسا    . تۆۋەنلىــدى 
  ...نۇرغۇن خاپىلىقالر يهتتى

ــارىختىكى     ــۇزاق ت ــڭ ئ ــسالمىي ئۈممهتنى ــىلدە ئى ــدىكى پهس تۆۋەن
  .ئازغۇنلۇق سىزىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز
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 ئازغۇنلۇق لىنىيىسى
ــا چۈشــكىچه  ــۈنلهردىكى پاتقاقق ــدىن بۈگــۈنكى ك ــز چوققى ... ئېگى

  . اپه باركىشىنى تاڭ قالدۇرىدىغان ئاجايىپ ئۇزۇن بىر مۇس
ــان     ــسىپ بولمىغـ ــۈممهتكه نېـ ــر ئـ ــداق بىـ ــا ھېچقانـ تارىختـ
ئاشــۇنداق يــۇقىرى دەرىجىــلهرگه ئــۆرلىگهن بىــر ئــۇممهت قانــداقالرچه 

 -ھازىرقى زامانـدىكى ھېچقانـداق بىـر مىلـلهت تارتىـپ باقمىغـان خـار         
ــى   ــۈپ كهتت ــا چۈش ــكۈنلۈك ئازگىلىغ ــۇق ۋە چۈش ــسالمى  زەبۇنل ــۇ ئى ؟ ب

  ؟ ىي ئىشمۇئۈممهتكه نىسبهتهن تهبىئ
ــورىيهلهرنى     ــپ كهڭ تىرت ــۇدرەت تېپى ــىر ق ــچه ئهس ــا نهچ تارىخت

 قـۇدرەت ۋاسـتىلىرىغا ئىـگه بۇلـۇپ،         - ساناقـسىز كـۈچ    -ئىگهللهپ، سان 
 تىزىــدىن - شــهرەپلهرنى قۇچقانــدىن كېــيىن، ئىــز   -بۈيــۈك شــان 

ــار  ــلهر ب ــۇن مىللهت ــان نۇرغ ــامهن يوقالغ ــىلهن.  تام ــارىختىكى : مهس ت
ــ  ــرىيه بولغ ــلهن  ئهڭ چــوڭ ئىمپې ــرىيه بى ــۇ ئىمپې ــسى، ب ان رۇم ئىمپېرىي

ــدى     ــۇنداق يوقال ــسى ئهنه ش ــارىس ئىمپېرىي ــقان پ ــق تاالش . خۇجىلى
ــۆزگهرمهس     ــسى ئ ــسۇن ھهممى ــرىلىش بول ــاكى يىمى ــپىش ي ــۇدرەت تې ق
ئىالھــى قــانۇنىيهتلهر بــۇيىچه ۋە مۇشــۇ قــانۇنىيهتلهرنى ئىنــسانالر      

ــۇيىچه داۋام   ــاھىش ب ــى خ ــدىغان ئىالھ ــرا قىلى ــدا ئىج ــتىھاياتى « : الش
ــۇالر    ــانلىقىمىزنى ئ ــپ بېرىۋاتق ــسىدىن تارايتى ــى چۆرى ــڭ يېرىن ئۇالرنى
ــدۇ، اللهنىــڭ ھــۆكمىگه   ــله خالىغــانچه ھۆكــۈم قىلى كۆرمهيۋاتامــدۇ؟ ال

سـۈرە   ( » ھېچكىشى قارشـى تۇرالمايـدۇ، الـله تېـز ھېـساب ئالغۇچىـدۇر            
  ) .  ئايهت -41رەئىد 

ــان   « ــۈممهتكه قوللىنىلغـــ ــى ئـــ ــۇالر پهقهت ئىلگىرىكـــ ئـــ
ــداق     ــز ھېچقان ــدە ھهرگى ــڭ قانۇنىيتى ــدۇ، اللهنى ــانۇنىيهتلهرنىال كۈتى ق
ــشنىمۇ   ــدا يۆتكىلىــ ــڭ يولىــ ــسهن، اللهنىــ ــشنى كۆرمهيــ ئۆزگىرىــ

  ) . ئايهت -43سۈرە فاتىر  ( » كۆرمهيسهن
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قىلىنغــان  ئىــسالمى ئۇممهتكىچــۇ؟ ئۇالرغىمــۇ جــاھىلىيهتكه ئىجــرا
خ تهتقىقاتىــدا ؟ ئىبنــى خهلــدۇن تــارى قــانۇنىيهت ئىجــرا قىلىنغانمىــدۇ

ــل     ــلهر بىرخى ــارلىق دۆلهت ــدۇكى، ب ــۇنداق قاراي ــانۇنىيهت«ش ــى »ق ن
دۆلهتــلهر . قانۇنىيتىــدۇر» قېــرىش«بــۇ قــانۇنىيهت  . دەۋرى قىلىــدۇ

ــا كېلىــپ، ئاســتا   ئاســتا كۈچىيىــپ، شــهۋكىتى -ئــاجىز ھــالهتته بارلىقق
ئانـــدىن كېـــيىن ئـــادەم . نوپۇزىمـــۇ چوڭىيىـــدۇ. ئېـــشىپ بارىـــدۇ

ــد ــدەك قېرىي ــشىدۇ . ۇقېرىغان ــۈچى ئاجىزلى ــشىدۇ، ك ــهۋكىتى سولى  دە، -ش
زامـــانىمىزدىكى ئهنگلىـــيه تارىخچىـــسى ... زاۋاللىققـــا يـــۈز تۇتىـــدۇ

ــا   ــى قايت ــۇر پىكرىن ــدۇننىڭ مهزك ــى خهل ــوۋىنبى ئىبن ــل -ت ــا نهقى قايت
ــدۇ ــرىگه  . كهلتۈرى ــۇ پىكــرى جــاھىلىيهت دۆلهتلى ــدۇننىڭ ب ــى خهل ئىبن

ۆلهتلىــرى مــۇئهييهن چــۈنكى جــاھىلىيهت د... تــوغرا كېلىــشى مــۇمكىن
ــدۇ  ــىغا قۇرۇلى ــق ئاساس ــق   . خهل ــۇيىچه خهل ــانۇنىيىتى ب ــڭ ق ــله نى ال

ــۇئهييهن      ــكهن مـ ــۇنداق ئىـ ــدۇ، شـ ــدەك قېرىيـ ــهخىس قېرىغانـ شـ
ــازا       ــۇ ت ــان دۆلهتلهرم ــق قۇرغ ــدىغان خهل ــيىن قېرىي ــدىن كې مهزگىل
ۋايىغــا يېتىــپ، مهڭگــۈ يۇقالمايدىغانــدەك كۆرۈنگهنــدىن كېــيىن      

ېكىن ئىــسالمى ئــۇممهت مــۇئهييهن بىــر لــ. قېرىــپ يوقىلىــشى مــۇمكىن
. ئۈسـتىگه قۇرۇلىـدۇ   » ئهقىـدە «بهلكـى   . ئۈسـتىگه قۇرۇلمايـدۇ   » خهلق«

مانـــا بـــۇ ئىـــسالمى . ئهقىـــدە داۋاملىـــشىش خۇسۇســـىيىتىگه ئىـــگه
ــلهن باشــقا جــاھىلىي ئۈممهتلهرنىــڭ ئاساســلىق پهرقــى  . ئــۇممهتلهر بى
ــر  ــاھىلىي ئـــۈممهتلهرگه ئىجـ ا مۇشـــۇ پهرق ئىـــسالمى ئـــۈممهتنى جـ

ــانۇنىيهتكه   ــل قــ ــقا بىرخىــ ــانۇنىيهتلهردىن باشــ ــدىغان قــ قىلىنىــ
ــڭ    ــقا ئۈممهتنى ــاقىۋىتىنى باش ــڭ ئ ــسالمى ئۈممهتنى ــسۇندۇرغان، ئى بوي

  . ئاقىۋىتىگه ئوخشىمايدىغان قىلغان
ــۇالرنى    ــپ، ئ ــلهرگه ئىجــرا قىلىنى ــمه مىللهت ــدۇن ھهم ــى خهل ئىبن

ــان   ــدۇ، دەپ پهرەز قىلغ ــدىن يوقىتى ــانۇنىيهت«مهۋجۇتلۇقى ــدە ئ» ق هقى
ــوغرا      ــۈپتىن ت ــا ت ــارىخى رىئاللىقىغ ــڭ ت ــسالمى ئۈممهتنى ــۈممىتى ئى ئ

ئىـسالمى ئـۇممهت تـا ھـازىرغىچه چۈشكۈنلىشىـشكه مايىــل      . كهلمهيـدۇ 
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ــسى       ــارىخى لىنىيى ــڭ ت ــېكىن ئۇالرنى ــسىمۇ، ل ــان بول ــۇپ كېلىۋاتق بۇل
ــرى ــۇ ئهگ ــاي-بهكم ــات.  توق ــانلىرى  -پ ــۆرلهش چۇق ــۇقىرى ئ ــات ي  پ

ــدۇ  ــۈپ تۇرى ــىلهن. كۆتۈرل ــسۇندۇرغۇچى   مهس ــهلبلهرنى بوي ــى س  ئهھل
ــڭ     ــسۇندۇرغۇچى قوتازنى ــارالرنى بوي ــسىدا، تات ــاالھىددىننىڭ زامانى س
ــتىگه    ــيىش ھهرىكىـ ــسىگه كېڭىـ ــڭ ئىچكىرىـ ــسىدا، ياۋروپانىـ زامانىـ
. رەھبهرلىــك قىلغــان مــۇھهممهد پاتىهنىــڭ زامانىــسىدا شــۇنداق بولــدى

ــك    ــسهللىك، چۈش ــۆپلىگهن كې ــدا ك ــدىن ئېيتقان ــر نۇقتى ۈنلۈك، يهنه بى
ئىچكىرى ۋە تاشقىرى تـاالپهتلهر يهتـكهن بولـسىمۇ، يهنىـال ئـون تـۆت               

ــا     ــۇپ تۇرماقت ــۇد بۇل ــق مهۋج ــۇ داۋاملى ــىردىن كېيىنم ــا . ئهس تارىخت
ھېچقانداق بىـر ئـۇممهت مۇنـداق ئـۇزۇن مـۇددەت ياشـاپ باقمىغـان،               
ــردە     ــۈنچى دەۋى ــازىرقى ئۆتك ــۇممهت ھ ــسالمى ئ ــتىگه ئى ــڭ ئۈس ئۇنى

ــڭ  ــر تهۋەللۇدنى ــى بى ــدۇ يىڭ ــدەك قىلى ــۇقىنى يهۋاتقان ــسالمى .  تولغ ئى
ئۈممهتنىـــڭ شـــۇ پىـــشكهلچىلىكلهرگه ئـــۇچراپ تۇرۇپمـــۇ ھـــازىرقى 
لهھزىغىچىلىــك ســاقلىنىپ قالغانلىقىنىــڭ ئــۆزىال ئۇالرنىــڭ ئىبنــى      
ــانۇنىيىتىگه    ــۇش ق ــهۋەبىدىن يوقۇل ــق س ــان قېرىلى ــدۇن پهرەز قىلغ خهل

ــدۇر  ــسۇنمايدىغانلىقىغا دەلىل ــسال  . بوي ــگه ئى ــۇ دەلىل ــىنىڭ ب م دۇنياس
ھهرقايــسى جايلىرىــدا ئىــسالم ئــويغىنىش ھهرىكهتلىــرى ۋۇجۇدقــا      
كېلىۋاتقانلىقىــــدەك ئىككىنچــــى پــــاكىتنى؛ يــــاپۇنىيه، كــــورىيه،  
فىنالنــدىيه، ياۋرۇپــا ۋە ئامىرىكىــدەك بــۇرۇن ئىــسالم دىنــى تارقىلىــپ  
باقمىغــان جــايالردىكى خهلقلهرنىــڭ يــۈزلهپ، مىڭــالپ ئىــسالم دىنىغــا 

ــۇش     كىرىۋاتقانلى ــپ يوقۇل ــساق، قېرى ــاكىتنى قوش ــۈچىنچى پ ــدەك ئ قى
ــدۇ   ــۇرۇن قالماي ــچه ئ ــقا قىل ــۇلمانالرغا تهدبىقالش ــانۇنىيىتىنى مۇس ــۇ . ق ب

ــر      ــۇئهييهن بى ــدىردىمۇ م ــان تهق ــوغرا دەپ پهرەز قىلغ ــانۇنىيهتنى ت ق
ــان     ــتىگه قۇرۇلغـ ــدە ئۈسـ ــى ئهقىـ ــتىگه ئهمهس، بهلكـ ــق ئۈسـ خهلـ

  .ئۈممهتكه ھهرگىز توغرا كهلمهيدۇ
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ــۇنداقت ــۇ   شـ ــدىن بـ ــۇقىرى پهللىـ ــڭ يـ ــسالمى ئۈممهتنىـ ىمۇ ئىـ
ــت   ــر پاكى ــانلىقى بى ــا چۆكۈۋاتق ــۆۋەن پاتقاقق ــۈنلهردە ت ــت . ك ــۇ پاكى ب

  .كىشىلهرنىڭ بېشىنى ئايالندۇرۋاتىدۇ
ــانۇ  ــۇممهت ش ــسالمى ئ ــۇنداق ئى ــرىيىلهر، -ش ــهۋكهتلىك ئىمپى  ش

ــدى   ــدەك يوقالمى ــلهر يوقالغان ــۈزۈملهر، ۋە مىللهت ــلهر، ت ــېكىن . دۆلهت ل
ــداق  ــسىز مۇن ــۇ جاۋاب ــۇئال ھېلىم ــر س ــداق  : بى ــۇممهت قان ــسالمى ئ ئى

ــى    ــالىي دەرىجىن ــشقا ئ ــتى؟ نېمى ــشقا چۈشكۈنلهش ــتى؟ نېمى چۈشكۈنلهش
ــاقالپ    ــۇ سـ ــۆۋەن دەرىجىنىمـ ــشقا ئهڭ تـ ــدى؟ نېمىـ ــاقالپ قااللمىـ سـ
قااللمىــدى؟ تــۆۋەن دەرىجىــدىنمۇ تــۆۋەنلهپ كهتمهســلىك كېــرەك      

ــاقالپ قاال  ــسىمۇ س ــى بول ــۆۋەن دەرىجىن ــدىغۇ؟ ت ــۆز ئى ــسا، ئ ــان بول لىغ
  مهۋجۇتلۇقىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ قۇدرەت تاپااليتتىغۇ؟
ئۇنـــداقتا، ئىـــسالم : كۆڭـــۈلگه مۇنـــداق ســـوئالالر كېلىۋاتىـــدۇ

قهيهردە؟ ئىــسالمنىڭ ئىــسالمىي ئۈممهتنىــڭ ھاياتىــدىكى رولــى نــېمه؟ 
نېمىــشقا ئىــسالم ئىــسالمىي ئــۈممهتنى چۈشكۈنلىشىــشتىن ســاقالپ      

 ئاســتا دىنــدىن چىقىــپ   -مهت ئاســتاقااللمىــدى؟ ئىــسالمىي ئــۇم  
ــلهردە   جــاھىلىي ئــۈممهتلهرگه ئوخــشاش بۇلــۇپ كهتــسه، بهزى جهھهت
ــدە      ــسه، ئهقى ــشىپ كهت ــدىنمۇ ناچارلى ــاھىلىيهت مىللهتلىرى ــى ج تېخ
ئــۈممىتى بىــلهن جــاھىلىيهت ئۈممىتىنىــڭ نــېمه پهرقــى بــار؟ ئۇنــداقتا، 

يىنكــى دىننىــڭ قىممىتــى نــېمه؟ ئهمهلىــي تۇرمۇشــتىكى رولــى نــېمه؟ كې 
 : سوئالنىڭ جاۋابى مۇنداق

دىـــن دىنـــدارالرنىڭ قانـــداق بۇلىـــشىدىن قهتئىيـــنهزەر ئـــۆز  
ــدىغان   ــكهت قىلىـ ــدىغا ھهرىـ ــارات«ئالـ ــڭ . ئهمهس» ئاپپـ اللهنىـ

 زېمىندىكى تهقـدىرى جـارى بۇلـۇپ، ھهمـمه نهرسـه ئـۆزىگه              -ئاسمان
. بهلگىلهنــگهن ئوربىتىــدا ماڭىــدۇ ئۇنىڭــدىن قىلچىمــۇ چهتنىيهلمهيــدۇ 

ــله  ــا    الـ ــگهن ۋاقىتتـ ــسىنى بهلگىلهنـ ــڭ تۈزۈلمىـ ــۈن كائىناتنىـ پۈتـ
ــدۇ  ــۇنداق بولى ــۆزگهرتكهنگه قهدەر ش ــۇنىڭغا ئوخــشاش،  . ئ خــۇددى ش

ئهگهر الله ھهمـمه ئىنـسانالرنى ھىـدايهتكه زورالشـنى خالىغـان بولـسا              
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ئىــــدى، ھــــېچكىم قارشــــىلىق قىاللمــــايتتى، چۈشكۈنلهشــــمهيتتى، 
ئىنـسانالرنى ئـۆزى    . مهتلىـدى لـېكىن الـله ئىنـسانالرنى ھۆر      . ئازمايتتى

ــولى،     ــدايهت ي ــساننى ھى ــى ئىن ــدى، بهلك ــشقا زورلىمى ــان ئى خالىمىغ
يــاكى ئــازغۇنلۇق يولىــدىن ئىبــارەت ئىككــى يولنىــڭ بىرىنــى تالالشــقا 

ــدى  ــادىر قىلـ ــڭ    . قـ ــۆز ئهمهلىنىـ ــسان ئـ ــگه ئىنـ ــڭ بهدىلىـ بۇنىـ
  .مهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئالىدىغان بولدى
ــانۇ ــۇيىچه ئېلىــپ بارغــان ئىنــسان ئۆزىنىــڭ ئىالھــى ق نىيهتلهر ب

ــگه     ــاخىرەتته نهتىجىــ ــا ۋە ئــ ــاراپ، دۇنيــ ــالىيهتلىرىگه قــ پائــ
الــله ئىالھــى قــانۇنىيهتلهرنى ئىنــسانغا ئېچىــپ . ئېرىــشىدىغان بولــدى

ــول       ــهن ي ــا ئاساس ــڭ نۇرىغ ــى قانۇنىيهتنى ــساننى ئىالھ ــپ، ئىن بېرى
ــى      ــڭ تهقهززاس ــى قانۇنىيهتنى ــسىنى ئىالھ ــېڭىش لىنىيى ــدىغان، م تاپى

 بىــر قهۋم ئۆزىنىــڭ  ھهرقانــداق «: يىچه قېلىپالشــتۇرىدىغان قىلــدىبــۇ
ــدۇ  ــله ئۇالرنىــڭ ئهھــۋالىنى ئۆزگهرتمهي ــۆزگهرتمىگىچه ال   ئهھــۋالىنى ئ

  ) . ئايهت -11سۈرە رەئىد  ( »
ئۇالرغــا ئــازاب نازىــل بۇلۇشــى شــۇنىڭ ئۈچــۈنكى، بىــرەر قهۋم  «

هن نېئمىتىنــى ئۆزلىرىنىــڭ ھــالىتىنى ئــۆزگهرتمىگىچه الــله ئۇالرغــا بهرگ 
  ) . ئايهت -53سۈرە ئهنفال  ( » ئۆزگهرتمهيدۇ

ــا ۋە  « ــدىن قۇرۇقلۇقتـ ــاھلىرى تۈپهيلىـ ــان گۇنـ ــسانالر قىلغـ ئىنـ
دېڭىـــزدا ئـــاپهت يـــۈز بهردى، الـــله ئـــۇالرنى تهۋبه قىلـــسۇن دەپ 

سـۈرە رۇم    ( » قىلمىشلىرىنىڭ بىـر قىـسمىنىڭ جازاسـىنى ئۇالرغـا تېتىتتـى          
  ) . ئايهت -41

ىرىنـــــى ئىنكـــــار قىلغـــــانلىقتىن ھـــــاالك    پهيغهمبهرل(« 
شـــــهھهرلهرنىڭ ئاھالىـــــسى ئىمـــــان ئېيتقـــــان ۋە )قىلىنغـــــان

ــدىن،گۇناھالردىن( ــدى،ئهلۋەتته،ئۇالرنى  ) كۇفرى ــسا ئى ــاقالنغان بول س
ــۇق   ــسهر قىالتت ــا مۇيهس ــڭ پاراۋانلىقلىرىغ ــمان  زېمىننى ــۈرە  ( » ئاس س

  ) . ئايهت -96ئهئراف 
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 ، ى ئۇنتۇغــان چاغــدا ئــۇالر ئــۆزلىرىگه قىلىنغــان نهســىههتن   «
ــا ــۈن(ئۇالرغـ ــىناش ئۈچـ ــشىكلىرىنى  ) سـ ــمه ئىـ ــڭ ھهمـ پاراۋانلىقنىـ

-ئېچىۋەتتۇق،ئــۇالر تــاكى ئــۆزلىرىگه بېــرىلگهن نــېمهتلهردىن خۇشــال 
ئــۇالر ھهســرەتته  ، )ئــۇالرنى ئۇشــتۇمتۇت جازالىــدۇق( خــۇرام تۇرغانــدا

  ) . ئايهت -44سۈرە ئهنئام  ( » قالدى
نهرســىگه ئوخــشاشال دىنمــۇ   ئىنــسانالر ھاياتىــدىكى ھهمــمه   

ــىگه ۋە     ــۈز ئۆرۈش ــدىن ي ــاكى دىن ــشى، ي ــا يۈزلىنى ــدارالرنىڭ دىنغ دىن
دىننىڭ تهقهززالىرىغا رېئـايه قىلىـش، يـاكى رېئـايه قىلماسـلىققا قـاراپ              

ــدۇ ــولى  . ھهركهت قىلىــ ــقا يــ ــلهن ھاياتلىقنىــــڭ باشــ دىــــن بىــ
ئوتتۇرىــسىدىكى پهرق شــۇكى، دىــن مۇســتهقىل مهۋجۇتلۇققــا ئىــگه بىــر 

ــوغ ــولت ــولالردىن   . را ي ــقا ي ــلهر باش ــان نهتىجى ــپ چىقق ــدىن كېلى دىن
ــدۇ    ــۇقىرى بولى ــن ي ــداق نهتىجىلهردى ــان ھهرقان ــپ چىقق ــۇڭا . كېلى ش

ــرەك    ــلىك كې ــا ئهگهشمهس ــقا يولالرغ ــدىن باش ــشىش، دىن ــا ئهگى . دىنغ
چــۈنكى باشــقا يولالرنىــڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتتىكى نهتىجىــسى ياخــشى  

يهنه بىـــر پهرق شـــۇكى، . ىـــدۇبولمايـــدۇ، ئـــاقىۋىتى بهك يامـــان بول
مهيلــى شهخــسى روھ بولــسۇن، يــاكى مىلــلهت روھــى بولــسۇن، دىنغــا  
ــز    ــتىگه يىلتى ــدە ئۈس ــدە ئهقى ــقا دۇچ كهلگهن ــالر بۇزۇلۇش ــان روھ تويۇنغ

ــدۇ    ــتا بولى ــى ئاس ــدا بۇزۇلۇش ــا قارىغان ــان روھالرغ ــۈنكى، . تارتمىغ چ
دىنغــا تۇيۇنغــان روھالرنىــڭ قۇرۇلمىــسى مۇســتهھكهم، باغلىنىــشى      

ــدۇ ــيهت بۇزۇلغانــدا  . كۈچلــۈك بولى ــر پهرقــى شــۇكى، روھى ئــۈچىنچى بى
  ...چۈنكى، دىن توغرا چارە. دىن ئهڭ ئۈنۈملۈك چارە

ھهرھالــدا ئىنــسان روھىيتىنىــڭ يۈزلىنىــشى، يــاكى يــۈز ئۆرۈشــى؛  
ــپلهردىن ۋاز    ــاكى تهكلى ــشى، ي ــىغا ئهمهل قىلى ــڭ تهقهززاس تهكلىپلهرنى

تكه قىيــامهت كــۈنى چوقــۇم ئىــسالمى ئــۈممه. كېچىــشى ئاســاس بولىــدۇ
ــدۇ  ــوئالالر قۇيۇلى ــداق س ــۇۋاھچى  : مۇن ــا گ ــۇ دىنغ ــىلهرنى مۇش ــله س ال

ــمه    ــۈنى ھهمـ ــامهت كـ ــارقىلىق قىيـ ــن ئـ ــۈن، دىـ ــۇڭالر ئۈچـ بولۇشـ
. ئىنسانالرغا گـۇۋاھچى بولۇشـۇڭالر ئۈچـۈن ئوتتۇرىغـا چىقارغـان ئىـدى            
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ــولنى      ــي ي ــىلهرنى ئىالھى ــله س ــۋەتتىڭالر؟ ال ــداق زايه قىلى ــى قان دىنن
هلىـــي تۇرمۇشـــقا ئىـــشقا ئاشـــۇرۇش ئۈچـــۈن پهرز قىلغـــان      ئهم

ــدىڭالر؟    ــۇرۇق قال ــداق ق ــپلهردىن قان ــشىلهرگه  «تهكلى ــۇنىڭدەك كى ش
ــۈن   ــۇڭالر ئۈچ ــاھىت بولۇش ــاھىت    ش ــىلهرگه ش ــڭ س ۋە پهيغهمبهرنى

ــدۇق   ــۇممهت قىل ــشى ئ ــىلهرنى ياخ ــز س ــۈن بى ــى ئۈچ ــۈرە  ( » بۇلۇش س
  ) . ئايهت -143بهقهرە 
ۋمىڭـگه ئهلـۋەتته ئۇلـۇغ شـهرەپتۇر،        قۇرئان سـاڭا ۋە سـىنىڭ قه      «

ــسىلهر      ــدە سورىلى ــئمهت ھهققى ــۇ نې ــىدە ب ــىلهر كهلگۈس ــۈرە  (  » س س
  ) . ئايهت -44زۇخرۇف 

ــۇرۇنال     ــى ب ــازغۇنلۇق خېل ــدا ئ ــڭ ھاياتى ــسالمىي ئۈممهتنى ... ئى
ــالنغان   ــدىنال باشـ ــۇمهۋىيلهر دەۋرىـ ــسالمى   . ئـ ــۇ يهردە ئىـ ــز بـ بىـ

ىنىڭ تـــارىخىنى ئۈممهتنىـــڭ تـــارىخىنى ۋە ئـــازغۇنلۇق لىنىيىـــس   
ــۆزلىمهيمىز ــدىغان  . س ــىتىپ بېرى ــى كۆرس ــول بهلگىلىرىن ــزگه ي پهقهت بى

ئىلگىرىكــى بهتلىرىمىــزدە تــۇنجى   . تىــز ســىزمىالرغىال كۇپــايىلىنىمىز  
ئهۋالد مۇســـــۇلمانالر توغرىـــــسىدا قىـــــسقىچه توختـــــالغىنىمىزدا، 
ــىتىپ    ــۈرىتىنى كۆرســ ــشىنىڭ ســ ــوغرا تهدبىقلىنىــ ــڭ تــ دىنىمىزنىــ

ــدىغان ئاس ــدۇق  بېرەلهي ــايىلهنگهن ئى ــال كۇپ ــلهر بىلهن ــلىق بهلگى . اس
ئهمــدى ئــازغۇنلۇق لىنىيىــسى ئۈســتىدە بىزنــى زامــانىمىزدىكى يامــان  
ئهھۋالغــا چۈشــۈرۈپ قويغــان ســهۋەبلهرنى تۇنۇشــىمىزغا يــاردىمى      

ــوختىلىمىز  ــسقىچه تـ ــدە قىـ ــدەك دەرىجىـ ــڭ ... بولغىـ ــۈنكى بىزنىـ چـ
ــسىلىي ته   ــارىخىنى تهپ ــسالم ت ــشانىمىز ئى ــلىق نى ــش  ئاساس ــق قىلى تقى

ئهمهس، بهلكـــى ھـــازىرقى زامانـــدىكى ئهھۋالىمىزنىـــڭ ئاساســـلىق 
ــر   ــۇپ بېرىــدىغان بى ــازغۇنلۇقلىرىنى يورۇت ــى ۋە ئاساســلىق ئ تهرەپلىرىن

  .سۈرەت سىزىش ئارقىلىق نىجاتلىق يولى تېپىش
ــالندى  ــدىن باش ــۇمهۋىيلهر دەۋرى ــازغۇنلۇق ئ ــا  . ئ ــۇ ئازغۇنلۇقت ب

ــ  ــدا ي ــشكه قارىغان ــپ كېتى ــدىن چىقى ــۆۋەنلهش يول ــدىن ت ۇقىرى پهللى
ــدۇ  ــورۇننى ئېگهللهي ــى ئ ــىدا . ئاساس ــله ھاۋاس ــۇقىرى پهل ــاپ،  ي ياش
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ــۇ    ــڭ بـ ــن ئالغانالرنىـ ــدىن تىـ ــۇش پۇرىقىـ ــڭ خـ ــۇقىرى پهللىنىـ يـ
ــىقىلىدۇ  ــى س ــتىن ئىچ ــان   . تۆۋەنلهش ــدا بولغ ــوغرا يول ــوقكى، ت ــهك ي ش

خهلىپىلىــك بىــلهن ئۇمــۇمى جهھهتــتىن ، خۇسۇســهن سىياســى جهھهتــته 
ــشىلهر پهيغ ــى   كى ــۆرمىگهن يىڭ ــدە ك ــساالمنىڭ دەۋرى ــبهر ئهلهيهىس هم

بىــر نۇقتىغــا يــۆتكهلگهن خهلىپىلىكنىــڭ ئوتتۇرىــسىدا ناھــايىتى چــوڭ  
ــار ــاز. پهرق ب ــېكىن ئىــش ئ ــۆز  -ل ــال ئ ــسىمۇ، يهنى ــنىگهن بول ــۇال چهت ت

ــگهن ــسىدىن چىقىـــپ كهتمىـ ــشاھلىققا . دائىرىـ خهلىپىلىكنىـــڭ پادىـ
. جى ئــۆزگىرىش بولــدىئايلىنىــپ قېلىــشى ئۇشــتۇمتۇت يــۈزبهرگهن تــۇن

دەرۋەقه مـــۇئهييهن ھـــاكىمىيهت شـــهكلىنى ئېنىـــق بهلگىلهيـــدىغان 
  ① . ئايهت ۋە ھهدىس يوق

 
مۇشۇ نوقتىـدا كـۆپلىگهن گـۇمراھالر ئېزىـپ كىتىۋاتىـدۇ ، ئىـسالمدا ھۆكۈمرانلىـق تـۆزۈمى يـوق                    ①

ئـۈزىنى قاچۇرغـانلىقىنى    دەۋاتىدۇ ، بۇ ئـارقىلىق ئـالالھ نىـڭ ئهمـرى بـۇيىچه ئىـسالم ھۆكـۈمىتى قۇرۇشـتىن                    
ــۈزۈمى     ــق ت ــسالمنىڭ ھۆكۈمرانلى ــىنىدۇكى ، ئى ــدان چۈش ــۇنى ئۇب ــدە ش ــۆز كۆڭۈللىرى ــۇالر ئ ــدۇ ، ئ ئاقالۋاتى
ــتىن     ــر تهرەپ ــۈزۈملهرگه ئوخــشىمايدۇ ، بى ــشقا ئاشــۇرماقچى بولغــان ت ــورت قىلىــپ ئى ــىرتتىن ئىمپ ــۇالر س ئ

رىئىتى ھۆكۈمرانلىـق قىلغـان تۈزۈمـدىن       ئىدىيىۋى ھۇجۇمغـا ئـۇچراپ يهنه بىـر تهرەپـتىن ئـالالھ نىـڭ شـه               
ئــۇزۇن مهزگىــل يىراقلىــشىپ  كهتــكهن كىــشىلهر ئالــدىنىپ ، ئــالالھ نىــڭ دىنــى ئۈســتىدىن تۇقۇلغــان بــۇ 
ــسادى ،       ــى ، ئىقتى ــاكى سىياس ــالىيهت ي ــي پائ ــادەت ۋە دىننى ــي ئىب ــدۇ ، دىننى ــشىنىپ قالى ــا ئى بهدنامغ

ــائىي  ــوق    ... ئىجتىم ــىۋىتى ي ــلهن مۇناس ــيهت بى ــدە ئهمهلى ــى پهن ــال   -، ئهخالق ــۇپى دەپ ــىههتلهر ت نهس
شـۇنى ئهسـته    . چۈشىنىدۇ ، ئىـسالم دىنىنىمـۇ ياۋروپانىـڭ بورمىالنغـان چىركـاۋ دىنىغـا ئوخـشىتىپ قالىـدۇ                   

ــيىگه     ــۇق مهنبى ــهكلى ھۇق ــاكىمىيهت ش ــۈزۈملهردە ھ ــۈزگهن ت ــۆزى ت ــسانىيهت ئ ــشىمىز كىرەككــى ، ئىن تۇتى
.  قــانۇن تــۈزۈش ئۇســۇلى ۋە نوقتىنهزىرىمــۇ ئوخــشىمايدۇ بۇنىڭغــا ئهگىــشىپ. قــاراپ ئوخــشاش بولمايــدۇ 

ــشىمايدۇ     ــشاھلىققا ئوخـ ــدىغان پادىـ ــگه ئۇچرايـ ــشاھلىق چهكلىمىـ ــتهبىت پادىـ ــۇرىيهت . مۇسـ جۇمهـ
ــشىمايدۇ  ــشاھلىققا ئوخـ ــشىمايدۇ  . پادىـ ــۇكراتىيىگه ئوخـ ــاتۇر دېمـ ــدا  ... دىكتـ ــسالم دىنىـ ــا ئىـ ئهممـ

ــۇق م    ــسىمۇ ، ھوق ــل بول ــهكلى ھهرخى ــڭ ش ــدۇ   ھاكىمىيهتنى ــرال بۇلى ــى بى ــسالمدىكى  . هنبىي ــۈنكى ، ئى چ
ــدۇ     ــسۇپ بولى ــا مهن ــالالھ  ق ــسانغا ئهمهس ، ئ ــاكىمىيهت ئىن ــۆكمى   . ھ ــۇق ھ ــسنىڭ ئوچ ــان ، ھهدى قۇرئ

ــلهر ئىجتىهــاد قىلىــدۇ  بىــراق ئۇالرنىــڭ ئىجتىهــادى شــهرىئهتنىڭ مهقــسهتلىرى ۋە ئــام  . تېپىلمىغانــدا فهقىه
ۇنىڭ ئۈچـۈن قـانۇن تـۈزۈش ئـاخىرى ئـالالھ نىـڭ كىتـابى ۋە                شـ . ھۆكۈملىرىنىڭ چهكلىمىـسىگه ئۇچرايـدۇ      
ــساڭالر ،  ‹‹ : پهيغهمبهرنىــڭ ســۈننىتىگه بويــسۇنىدۇ  ــشىپ قال ــرەر شــهيئىدە ئىخــتىالپ قىلى ئهگهر ســىلهر بى

بو توغرىدا ئـالالھ قـا ۋە پهيغهمـبهرگه مـۇراجىئهت قىلىڭـالر ، ئهگهر سـىلهر ئـالالھ قـا ۋە ئـاخىرەت كـۈنىگه            
ــشىنىدى  ــى ئى ــساڭالر ھهقىق ــدا     ›› . غان بول ــاقالپ قالغان ــالىتىنى س ــۈممهت دۇرۇس ھ ــسالم ئ دەرۋەقه ، ئى

ــدۇ   ــن تالالي ــى ئهركى ــتۇرالمايدۇ   . خهلىپىن ــدارنى قانۇنالش ــۈزىال ھۆكۈم ــنىڭ ئ ــن تالالش ــۇ ئهركى ــېكىن ب . ل
  .ھۆكۈمدار پهقهت ئالالھ نازىل قىلغان شهرىئهت بۇيىچه ھۆكۈم قىلغاندىال قانۇنلىشااليدۇ 
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 قۇرئان ۋە  .هرنىڭ بۇ ھۆكۈمدارغا بويسۇنۇشى پهرز بولىدۇكىشىل
الله ( تۇنجى خهلىپه ئهبۇبهكرى. ھهدىسته شۇنداق بايان قىلىنغان

مهن اللهقا «: مۇ شۇ مهزمۇندا مۇنداق دېگهن) ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
ئىتائهت قىلسام سىلهر ماڭا ئىتائهت قىلىڭالر، ئهگهر الله قا ۋە ئۇنىڭ 

 ئاسىيلىق قىلسام، سىلهرنىڭ ماڭا ئىتائهت قىلىش پهيغهمبىرىگه
شهك يوقكى، مۇسۇلمانالر يۇقىرى پهلله دەۋرىدە . مهجبۇرىيتىڭالر يوق

. قولالنغان ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسى ئهڭ ئادىل، ئهڭ توغرا تۈزۈم ئىدى
چۈنكى، ئۇ تۈزۈم مۇسۇلمانالرنى مۇئهييهن بىر جهمهتكىال چهكلهپ 

ارايدىغان كىشىنى تالالشقا كهڭ پۇرسهت يارىتىپ قويماستىن، ئىماملىققا ي
شۇنداقتىمۇ كىشىلهر تۇيۇقسىز كهلگهن بۇ ئۆزگىرىشنى ئاخىرى . بهردى

چۈنكى، ئهڭ توغرا، ئهڭ ئادىل تۈزۈمنى دەپ بۆلۈنۈشكه . قۇبۇل قىلدى
بىز بۇ . قارىغاندا يېڭى تۈزۈم ئېلىپ كهلگهن مۇقىملىق پايدىلىقراق ئىدى

چۈنكى، ئۇمهۋىيالرنىڭ قىلغىنى ئايهت، . تالمايمىزنۇقتىدا ئۇزۇن توخ
بىراق، بۇ چاغدا ئهينى ۋاقتىدا . ھهدىسكه ئۇچۇق زىت ئهمهس ئىدى

مهۋجۇت بولغان مهلۇم سهپلهر تۈپهيلى ئىسالمى جهمئىيهتنىڭ ھاياتىدا 
ئازغىنه يىلالردا ئىسالم يهرشارىنىڭ . تارىخى بۇرۇلۇش ھاسىل بولدى

گۇرۇھ بولۇپ -اللهنىڭ دىنىغا گۇرۇھ. قالدىكۆپلىگهن جايلىرىغا تار
 ساناقسىز كىشىلهرگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىدا -كىرگهن سان

. تهربىيلهنگهنلهرگه نېسىپ بولغان تهربىيىلىنىش پۇرسىتى نېسىپ بولمىدى
شۇنىڭ ئۈچۈن ھاياتلىقنىڭ ھهرقايسى ساھهلهردە، بولۇپمۇ سىياسى 

  لمانالر دەۋرىدىكىدەكساھهدە تۇنجى ئهۋالد مۇسۇ
  

ھۆكۈمدار ئۈممهت تهرىپىدىن تالالنغان تهقدىردىمۇ ، شهرىئهت بۇيىچه ھاكىمىيهت  
شۇنىڭ ئۈچۈن غهرب سىياسىيىسى ھوقۇق مهنبهسىگه . يۈرگۈزمىسه ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى ئىسالم ھۆكۈمىتى بولمايدۇ 

سالم سىياسىيىسى ھۆكۈمهتكه قانۇنلۇق قاراپ ئۆزگىرىدىغان ھاكىمىيهت شهكلىگه مهركهزلهشكهن بولسا ، ئى
گهرچه تارىخى تهجرىبىلهر توغرا . قا مهركهزلىشىدۇ ›› شهرىئهت  بۇيىچه ھۆكۈم قىلىش ‹‹ ساالھىيهت بېرىدىغان 

يولدا بولغان خهلىپىلىكنىڭ شهرىئهتنى ئهڭ مۇكهممهل تهدبىقاليدىغان ئهۋزەل تۈزۈم ئىكهنلىكىنى 
رىئهت بۇيىچه ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهن ھهرقانداق ھاكىمىيهت قايسى ئىسپاتلىغان بولسىمۇ ، بىراق شه

  .شهكىلدىكى ھاكىمىيهت بۇلۇشىدىن قهتئىينهزەر قانۇنلۇق ھۆكۈمهت بولىدۇ 
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چـۈنكى، ئـالىي    . ئالىي دەرىجىـدە مېڭىـشنى كـۈتكىلى بولمـايتتى        
دەرىجىــدىكى سىياســى تــۈزۈم مهسىلىــسى بىــرال ھۆكۈمــدارغا قاراشــلىق  

ــىله ئهمهس ــڭ   . مهسـ ــيهتكه ۋە جهمئىيهتنىـ ــۈن جهمئىـ ــى پۈتـ بهلكـ
ــق      ــهرىئهتكه خىالپلى ــدارنى ش ــپ، ھۆكۈم ــازارەت قىلى ــدارنى ن ھۆكۈم
قىلغىلى قويماي ئـۇنى ئىالھـى ھهقىقهتـكه قـايتۇرۇپ كېلىـشىگه بـاغلىق              

ــىله ــتهھكهملهپ،   . مهس ــۇلنى مۇس ــى ئ ــۈن سىياس ــش ئۈچ ــداق قىلى بۇن
ۇپ، بـۇ ئـادەتكه     ئۇنى رىئـايه قىلىـشقا تىگىـشلىك ئـادەتكه ئايالنـدۇر          

خىالپلىــق قىلىنــسا، كىــشىلهرنىڭ قهلبــى لهرزىــگه كهلگــۈدەك ۋەزىــيهت 
ــدۇ ــوغرا كېلى ــوغرا خهلىپىلىكنىــڭ خېلــى ئــۇزۇن . شهكىللهندۈرۈشــكه ت ت

ــى   ــشقا يېتهتت ــۇنداق قىلى ــشى ش ــل داۋاملىشى ــڭ  . مهزگى ــېكىن اللهنى ل
ــۇدىي ۋە      ــى يهھ ــرى جهھهتتىك ــۇلمانالر ئىچكى ــلهن مۇس ــدىرى بى تهق

الــله ئۇنىڭــدىن (قهســتچىلهرنىڭ پىالنلىــشى بىــلهن ئوســمان باشــقا سۈي
ــسۇن ــدى  ) رازى بول ــسىگه دۇچ كهل ــۈش پىتنى ــڭ ئۆلتۈرۈل ــا . نى بۇنىڭغ

بىــلهن ) الــله ئۇنىــڭ يــۈزىنى ھۆرمهتلىــك قىلــسۇن(ئهگىــشىپ ئهلــى 
ــاۋىيه  ــسۇن  (مۇئ ــدىن رازى بول ــله ئۇنىڭ ــتىالپ  ) ال ــسىدا ئىخ ئوتتۇرى

ــش دەرىج    ــۇرۇش قىلى ــق ئ ــۇپ قۇراللى ــى  تۇغۇل ــپ يهتت ــسىگه بېرى . ى
ــسىرەپ    ــشىدىن ئهن ــپ كېتى ــڭ كېڭىيى ــاھابىلهر ئىختىالپنى ــۆپلىگهن س ك

) الــله ئۇنىــڭ يــۈزىنى ھۆرمهتلىــك قىلــسۇن(ئهلــى .  بىــتهرەپ تــۇردى
ــسكه    ــايهت ۋە ھهدى ــۇق ئ ــۇمهۋىيلهر ئۇچ ــيىن، ئ ــدىن كې ئۆلتۈرۈلگهن
زىــت ئىــش قىلمىغــان ئهھــۋال ئاســتىدا، مۇســۇلمانالر مــۇقىملىقنى دەپ، 

ــن ــان   پىتـ ــدا قىلغـ ــۇمهۋىيلهر پهيـ ــسىتىدە ئـ ــتۇرۇش مهقـ ه ئاخىرالشـ
شـۇنىڭ بىـلهن ئىككـى خىـل تۇمـان پهيـدا            .  ئۆزگىرىشكه رازى بولدى  

ئهينى ۋاقتىـدا مهۋجـۇد بولـۇپ تۇرىۋاتقـان سىياسـىي شـارائىتقا             . بولدى
ــان       ــى تۇم ــۇ ئىكك ــان ب ــدا بولغ ــي پهي ــايىتى تهبىئى ــدا ناھ قارىغان

ــسالمىي  ــلهن ئى ــى بى ــڭ ئۆتۈش ــايىتى  ۋاقىتنى ــا ناھ ــڭ ھاياتىغ  ئۈممهتنى
  .چوڭ تهسىر كۆرسهتتى
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مىراســـخورلۇق تۈزۈمىـــدىكى پادىـــشاھلىق : بىرىنچـــى تۇمـــان
  .خهلىپىلىكنىڭ ئورنىنى ئالدى
ئومۇميۈزلـــۈك مۇســـۇلمانالر ھۆكۈمـــدارنى : ئىككىنچـــى تۇمـــان
ــتا  ــشنى ئاس ــازارەت قىلى ــسىي   -ن ــڭ شهخ ــلىۋېتىپ، ئۆزىنى ــتا تاش  ئاس
  .تىئىشلىرى بىلهن بۇلۇپ كهت

ــان، ھهدىــسنىڭ   ــدا قۇرئ ــۆتكىنىمىزدەك بىرىنچــى تۇمان ئېيتىــپ ئ
ــوق    ــش ي ــدىغان ئى ــت كېلى ــۆكمىگه زى ــۇق ھ ــسالمى  . ئۇچ ــاۋادا ئى ن

ــۇيرۇپ   ــشىغا بـ ــشنى ۋە ياخـ ــازارەت قىلىـ ــدارنى نـ ــۇممهت ھۆكۈمـ ئـ
ياماندىن توسۇشـنى داۋامالشـتۇرالىغان بولـسا ئىـدى، بىرىنچـى تۇمـان             

ــۇ    ــاۋام مۇسـ ــسىغا ۋە  ئـ ــسالم سىياسىيـ ــان  ئىـ ــوڭ زىيـ لمانالرغا چـ
ــااللمايتتى ــزدەك اللهنىـــڭ  . سـ ــان قىلغىنىمىـ ــدا بايـ ــۈنكى يۇقىرىـ چـ

ــۇھىم       ــانچه م ــهكلى ئ ــاكىمىيهت ش ــدىغان ھ ــرا قىلى ــهرىئىتىنى ئىج ش
  .قىلىش ئهمهس، ئهڭ مۇھىمى اللهنىڭ شهرىئىتىنى ئىجرا

ــر .« ــالالر بى ــۆمىن ئاي ــۆمىن ئهرلهر،م ــتتۇر-م ــلهن دوس ــرى بى  ،  بى
يامــان ئىــشالردىن  ،  ئىــشالرنى قىلىــشقا بۇيرۇيــدۇ )كىــشىلهرنى(  ئــۇالر
ئـادا قىلىـدۇ،زاكات بېرىـدۇ،الله غـا ۋە الـله           )تولـۇق (نامـازنى  ، توسىدۇ

نىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلىــدۇ،ئهنه شــۇالرغا الــله رەھىــم       
قىلىــــدۇ،الله ھهقىــــقهتهن غــــالىبتۇر،ھېكمهت بىــــلهن ئىــــش     

  ) . ئايهت -71سۈرە تهۋبه ( »قىلغۇچىدۇر
ــۇالرنى    جېنى« ــهمكى، ئ ــلهن قهس ــان زات بى ــسى بولغ ــڭ ئىگى منى

» ھهقــتىن چهتنىگىلــى قويمــاڭالر! ھهق ئۈســتىگه مهجبــۇرى تۇرغــۇزۇڭالر
ــۋايىتى   (  ــزى رى ــۇ داۋۇد ۋە تىرمى ــبهر   )  . ئهب ــتىن پهيغهم ــر تهرەپ بى

ــشاھلىق    ــشلىگهك پادىـ ــشارەت بهرگهن چىـ ــساالم بىـ  ، ① ئهلهيهىسـ
نــازارەت قىلماســلىقى، رالرنى يهنه بىــر تهرەپــتىن ئۈممهتنىــڭ ھۆكۈمــدا
  ئۇمهۋىيلهر دەۋرىدىكى بۇ ئىككى ئىشنىڭ 

  
 يىل داۋاملىشىدۇ ، ئاندىن كېيىن چىشلىگهك پادىشاھالر مهيدانغا كېلىدۇ 30خهلپىلىك مهندىن كىيىن ①
  )تهبهرانىي رىۋايىتى ( 
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   بهتتىلهر تېرىلدى- ھهممه بااليىجۈپلىشىشىدىن
ــاھهدىك  ــى سـ ــۇلمانالرنىڭ سىياسـ ــۇيرۇپ،  مۇسـ ــشىغا بـ ى ياخـ

يامانـــدىن توسۇشـــتىن توختىـــشى ســـاھابىلهرنىڭ پىتـــنىگه تۇتقـــان 
 .هگىشىشتىن بولغان بۇلۇشى مۇمكىنپۇزىتسىيىسىگه خاتا ئ

ســاھابىلهرنىڭ ئهينــى ۋاقىتتىكــى پۇزۇتــسىيهسى ئىختىالپنىــڭ     
ــدى    ــسىيه ئى ــوغرا پوزىت ــان ت ــۈن تۇتۇلغ ــلىكى ئۈچ ــپ كهتمهس . كېڭىيى

دىغان ئهھــۋالالردا ئۇالرغــا ئهگهشمهســلىك بىــراق، بۇنىڭغــا ئوخــشىماي
ــدى ــرەك ئى ــىههت   . كې ــا نهس ــدارالرغا قارىت ــقان ھۆكۈم ــا مۇقىمالش ئهمم

قىلماســلىق، نــازارەت قىلماســلىق، ھهقــقه قايتۇرماســلىق ئېغىــر خاتــالىق 
بــۇ ئېغىــر خاتالىققــا ئــۇمهۋىيلهر ئهڭ چــوڭ ســهۋەبچى بولــدى، . ئىــدى

له قىلىـپ، كىـشىلهرنى ئېتىـراز    ئۇالر سىياسـى رەقىبلىـرىگه قۇپـال مۇئـامى       
تــوغرا يولــدا بولغــان خهلىپىلىــك . بىلدۈرۈشــتىن يۈرەكئالــدى قىلىــۋەتتى

دەۋرىــــدە باشــــالنغان سىياســــى قائىــــدىلهر يىلتىــــز تارتىــــپ،  
ــدىغان     ــايه قىلىـ ــۇ رېئـ ــدارمۇ ۋە پۇقرامـ ــتهھكهملىنىپ، ھۆكۈمـ مۇسـ

شـــۇڭا بـــۇ خاتالىقنىـــڭ . ئـــادەتكه ئايلىنىـــپ بولغـــۇچه يۇقـــاتتى
ئــۇمهۋىيلهر ئــۆز . يىتىنى ئــۇمهۋىيلهر ئۈســتىگه ئېلىــشى كېــرەكمهســئۇلى

مهســـلىكىنى ئـــاقالش ئۈچـــۈن قانـــداق باھـــانىلهرنى كۆرسىتىـــشتىن 
ــر    ــك بىـ ــسىنىڭ ئهڭ خهتهرلىـ ــازغۇنلۇق لىنىيىـ ــۇ ئـ ــنهزەر، بـ قهتئىيـ

ــدى ــلهن تېخىمــۇ  . باشلىنىــشى بول ــازغۇنلۇق ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بى ــۇ ئ ب
ــدى ــپ . كېڭهي ــان خهلى ــدا بولغ ــوغرا يول ــدىن  ت ــان رۇس يول ىلهر ماڭغ

  .تېخىمۇ يىراقالشتى
ــپ،     ــولالردا مېڭى ــان ي ــپىلهر ماڭمىغ ــان خهلى ــدا بولغ ــوغرا يول ت

ئىچىـــش ئـــۇمهۋىيلهر باشـــلىغان -بهيتۇلمالنىـــڭ ئىقتىـــسادىنى يهپ
  .ئۈچىنچى ئازغۇنلۇق

خهلىـــپه بولغانـــدا ) الـــله ئۇنىڭـــدىن رازى بولـــسۇن(ئـــۆمهر 
 تۇرمۇشــىنى قامــدىغۇدەك بىــر چاقىلىرىنىــڭ-مۇســۇلمانالر ئۇنىڭغــا بــاال

ئۇنىــڭ ئايــالى كۈنــدىلىك . نهچــچه تهڭــگه مائــاش توختىتىــپ بهردى



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
190

ئــازدىن قىــسىپ، ھهپتىنىــڭ ئاخىرىــدا ئــۆمهرگه     -ئــوزۇقتىن ئــاز 
ــا    ــۆمهر ئايالىغ ــدا، ئ ــى بولغان ــپ بهرمهكچ ــان قىلى ــۇرۇپ «پىتىرن ئاش

ــكهن   ــارتۇق ئى ــسهن، ئ ــان ئىكهن ــا  . قىاللىغ ــۇل مالغ ــارتۇقىنى بهيت ئ
  .دېگهن ئىدى» !ۋەتقايتۇر

بــۇ ئىــسالم تهربىيىــسى ئالغــان ئۆمهرنىــڭ دىلــى ئويغــاق       
ــسىز   ــۇ ھهقـ ــر تهڭگىنىمـ ــدىن بىـ ــۇلمانالرنىڭ مۈلكىـ ــا، مۇسـ بولغاچقـ

ــدى   ــش ئى ــان ئى ــدىن بۇلۇۋاتق ــشتىن قورققانلىقى ــى  . ئېلى ــۇ دىل ــا ب مان
ــدە    ــۇلمانالرنىڭ روھىيتىـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــسالم تـ ــاقلىق،  ئىـ ئويغـ

. بــۇ بىــر ئالىيجانــاپلىق. نهمۇنىلهرنىــڭ بىــرىيېتىلــدۈرگهن ئاجايىــپ 
بهلكــى ئــۇالرنى يــۇقىرى . بــۇنى الــله كىــشىلهرگه الــله پهرز قىلمىغــان

ــۆرلىگهن     ــۇالر ئ ــدۈرگهن، ئ ــكه رىغبهتلهن ــا ئۆرلهش پهقهت . ئۇپۇقالرغ
ــشىلهرال ــار كى ــدىن   ئىلغ ــالىي دەرىجى ــداق ئ ــدىغان مۇن ــادىر بوالالي ق

ــادەتتى   ــان ئ ــدىلىرىگه پهرز قىلغ ــله بهن ــۆۋەنلهش  ال ــگه ت كى دەرىجى
بـۇ تـۆۋەن دەرىجىـگه رىئـايه قىلىـپ، ئۇنىڭـدىن            . يامان ئىش ئهمهس  

ــق   ــشقا اليى ــلهر ماختىلى ــۆۋەنلهپ كهتمىگهن ــجه  . ت ــۇ دەرى ــۈنكى، ب چ
تـۆۋەن  . ئىنسانالر ھاياتىنى ئۇمـۇمى جهھهتـتىن تـوغرا يولغـا سـاالاليدۇ           

ــۆرلىگهنلهر    ــۇ ئـ ــيىن تېخىمـ ــدىن كېـ ــداپ بولغانـ ــى ئۇرۇنـ دەرىجىنـ
لــېكىن . نىــڭ دەرگاھىــدا ئېهــسان قىلغۇچىالرنىــڭ ســاۋابىنى تاپىــدۇالله

ئۇمهۋىيالرنىـــڭ قىلغىنـــى نوقـــۇل ئـــالىي دەرىجىـــدىن ئـــادەتتىكى  
ــۇالر اللهنىـــڭ زاكـــات  . دەرىجىـــگه تۆۋەنلهشـــال ئهمهس بهلكـــى ئـ

  .تارقىتىشتىكى ئهمرىگه خىالپ كېلىدىغان نۇرغۇن ئىشالرنى قىلدى
ــسكى «  ــا، مىـــ ــات پهقهت پېقىرالرغـــ ــات زاكـــ نلهرگه، زاكـــ

خادىملىرىغــــا، دىللىرىنــــى ئىــــسالمغا مايىــــل قىلىــــش كــــۆزدە 
ــڭ   ــشقا،قهرزدارالرغا،الله نىــ ــازات قىلىــ ــا،قۇلالرنى ئــ تۇتۇلغانالرغــ
يولىغــــــا،ئىبن ســــــهبىللهرگه بېرىلىــــــدۇ،بۇ الــــــله نىــــــڭ 

ئوبــــدان )بهنــــدىلىرىنىڭ مهنپهئهتىنــــى (بهلگىلىمىــــسىدۇر،الله
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ــد  ــلهن ئىــش قىلغۇچى ــېكمهت بى ــدۇر، ھ ــۈرە تهۋبه  ( »ۇربىلگۈچى -60س
  ) . ئايهت 

ــدىن كهڭــرى يهپ ــۇمهۋىيلهر بهيتۇلمال ــىرتىدا، -ئ ــڭ س ئىچكهننى
 سـاالمالرنى بىرىـپ ئـۇالرنى ئـۆز         - ئېهـسان ۋە سـوۋغا     -كىشىلهرگه ئاتـا  

ئۇالرنىـڭ بـۇ قىلىقىنـى      . ھۆكۈمىتى ۋە دۆلىتىگه مايىـل قىلمـاقچى بولـدى        
ى، ئـــۇالر ئـــاقالش ئۈچـــۈن ناھـــايىتى بهك دىيهلهيـــدىغىنىمىز شـــۇك

ــا  « ــسالمغا مايىــل قىلىــش كــۆزدە تۇتۇلغانالرغ دېــگهن » دىللىرىنــى ئى
ــز      ــدىكىن بى ــى بولغان ــسالم دۆلىت ــز ئى ــىنىپ، بى ــا چۈش ــايهتنى خات ئ
مۇســــــــــتهھكهملهنگىنىمىز ئاخىرىــــــــــدا ئىــــــــــسالمنىڭ 
ــشىلهرنى   ــاراپ، كىـــ ــدۇ دەپ قـــ ــتهھكهملهنگهنلىكى بولىـــ مۇســـ

ــل قىل  ــۆزلىرىگه مايى ــلهپ، ئ ــۇل خهج ــدىن پ ــۇر بهيتۇلمال ــشنىمۇ مهزك ى
  .ئايهتنىڭ تهھتىگه داخىل قىلىشقان

ــۇ     ــۇ تولىم ــسا، ب ــت بول ــهنگهنلىكى راس ــۇنداق چۈش ــڭ ش ئۇالرنى
ــىنىش ــا چۈش ــارقىلىق  . خات ــى زاكــات ئ ــشىلهرنىڭ دىللىرىن چــۈنكى، كى

مايىــل قىلىــشتا، ئۇالرنىــڭ ئىــسالم دىنىغــا كىرىــشى كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ،  
ــر ھۆكۈمـــدارنى قوللىـــشى كـــۆزدە تۇتۇل  ــاۋادا . مايـــدۇمهلـــۇم بىـ نـ

ــل    ــۈمىتىگه مايىـ ــتىگه ۋە ھۆكـ ــۆز دۆلىـ ــشىلهرنى ئـ ــۇمهۋىيلهر كىـ ئـ
قىلماقچى، ئـۆكتىچىلهرنى قايىـل قىلمـاقچى بولـسا، ئۆزىنىـڭ خۇسۇسـىي             

ــدى   ــرەك ئىـ ــشى كېـ ــۈلكىنى ئىشلىتىـ ــۆكتىچىلىرىنى  . مـ ــۇالردا ئـ ئـ
ــال   ــداردا م ــۆپ مىق ــېتىۋالغۇدەك ك ــدى -س ــار ئى ــا ب ــڭ .  دۇني ئۇالرنى

ــا ھهقلىـــق بولغ ــگه  زاكاتقـ ــى زايه قىلىـــش بهدىلىـ انالرنىـــڭ ھهققىنـ
ــدۇ     ــوغرا كهلمهي ــا ت ــسالم دىنىغ ــى ئى ــشىچاق بۇلۇش ــشىلهرگه ياخ . كى

كېيىـنكىلهر بـۇ    . ئۇنىڭ ئۈستىگه بـۇ بىـر يامـان يـول پهيـدا قىلغـانلىق             
ۋاقىتنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن بـۇ يامـان يولنىـڭ            . يامان يولغـا ئهگهشـتى    

  .ھهجىمى ۋە دائىرسى بارغانچه كېڭهيدى
ــسابلىمىغان، ئهينــى ۋاقتىــدا  ئــۇمهۋى يلهر ئــۆزلىرى ئــازغۇنلۇق ھې

ھېچقانــداق مۇســۇلماننىڭ نــارازىلىقىنى قوزغىمىغــان تــۆتىنچى بىــر      
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بولۇپمــۇ، . » ئهرەبلهشــتۈرۈش«ئــۇ بولــسىمۇ، دۆلهتنــى . ئــازغۇنلۇق بــار
ــڭ     ــشلىتىپ، ئۇالرنىـ ــسىم ئىـ ــل بېـ ــۇلمانالرغا ئىزچىـ ــارىس مۇسـ پـ

دۈرۈش ئۈچـــۈن ئـــۇالرنى ئهرەبلهردىـــن تـــۆۋەن ئىكهنلىكىنـــى بىلـــ
  .مهمۇرىي مهنسهپكه يېقىن يوالتماسلىق

بهلكىـــم ئـــۇمهۋىيلهر بـــۇ قىلغـــانلىرىنى ئـــۆزىچه تـــوغرا دەپ 
پارســالر بــۇرۇن ئهرەبــلهرگه كــۆزگه ئىلماســلىق  ۋە     . قارايدىغانــدۇ

ــان  ــلهن قارىغ ــارەت نهزەرى بى ــالر  . ھاق ــۇكى، پارس ــهۋەبى ش ــڭ س بۇنى
. ققــا ئىــگه دۆلهت ئىــدى  قهدىمىــي تارىخقــا ئىــگه ۋە كــۆپ بايلى   

ئهرەبـــلهر بولـــسا، پارســـالرنىڭ مـــاددى ھهزارەت ئـــۆلچىمى بىـــلهن 
ــدى    ــادەملهر ئى ــال ئ ــاق، قوپ ــاالق، يالىڭاي ــدە، ق ــسالم . ئۆلچىگهن ئى

رەبىيـئه ئىبنـى    . دىنى كېلىـپ ئـۆلچهم ۋە مىـزانالردا ئـۆزگىرىش بولـدى           
ــالرنىڭ گىلىمىنــى       ــپ، پارس ــلهن بېرى ــتۈنلۈك بى ــانى ئۈس ــامىر ئىم ئ

ــشه ــشىنىڭ    ئېـ ــانلىق كىـ ــا ئىمـ ــسهتتى، ئۇالرغـ ــلهن دەسـ كلىرى بىـ
ــڭ      ــدى، ئۆزىنىـ ــلهن قارىـ ــۆزى بىـ ــدىغان كـ ــاھىلىيهتكه قارايـ جـ
ــۇرۇپ، ئــۇالرنى   ــۆۋەنلىكىگه جهزمــى قىلىــپ ت ئالىيلىقىغــا، ئۇالرنىــڭ ت

ئانـدىن كېـيىن بىـر كېچىـدىال        . ئىسالم دىنىغا كىرىـشكه دەۋەت قىلـدى      
ــپ، ــۈ  «ئۆزگىرى ــشى ئ ــدىكى ياخ ــسانالر ئىچى ــانئىن » ممهتكه ئايالنغ

ــوڭ       ــدارغا، چ ــى ئىقتى ــلهن زور ھهرب ــاقالر بى ــاالڭتۆش توڭقاپ ــۇ ي ئاش
قوشۇنغا، قهدىمىـي ئهنـئهنىگه ۋە كۈچلـۈك ھـاكىمىيهتكه ئىـگه پارسـالر              

ــدى   ــۇق جهڭ بول ــسىز قورقۇنچل ــسىدا رەھىم ــۈك  . ئوتتۇرى ــۇنچه كۈچل ش
ئىمـان ۋە ھهقىـقهت بىـلهن ھهرىـكهت         . پارسالر بهرداشـلىق بېرەلمىـدى    

ــلهن يهكــسان  با ــانلىرىنى يهر بى شــلىغان مــۇئمىنالر جاھىلىيهتنىــڭ قورغ
ــر      ــان يهنه بى ــتىگه تۇرغ ــۇل ئۈس ــانى ئ ــا ئىم ــڭ ئورنىغ ــپ، ئۇنى قىلى

ــى  ــۇرۇپ چىقت ــى ق ــۇبىيهتكه  . راۋاقن ــى مهغل ــۈلمىگهن ھهرب ــالر كۈت پارس
ئـــۇچراپ، ئـــۇزاق تارىخقـــا ئىـــگه چوڭقـــۇر يىلتىزلىـــرى ھهقىـــقهت 

ــا    ــمهي، ئ ــرەككه كهل ــدا كې ــى   جهڭگاھى ــدە دۆلىت ــت ئىچى زغىنه ۋاقى
ــردى   ــا كى ــڭ دىنىغ ــپ، اللهنى ــپ، زاۋال تېپى ــۇنجى  . يىمىرىلى ــۇڭا ت ش
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ــشغالىيهتچى     ــۇ، ئى ــپ تۇرۇپم ــسالمىيهتكه كىرى ــالرنىڭ ئى ئهۋالد پارس
ــاقلىغانلىقىدا      ــك س ــۇر ئۆچمهنلى ــايىتى چوڭق ــا ناھ ــلهرگه قارىت ئهرەب

ــوق ــهك ي ــ   . ش ــسا، ب ــان بول ــپ قالغ ــدا يېڭىلى ــالر ئالدى ــالر رۇم ۇ پارس
ــۋا يېيىـــشى   ــتىن پهشـ چېلىـــشىۋاتقان تهڭتۇشـــالرنىڭ قارشـــى تهرەپـ

ــسابلىناتتى ــقا   . ھې ــۈل ئاۋۇندۇرۇش ــۋالىمهن دەپ كۆڭ ــتىم يىڭى ــېلهر قې ك
ئهممـــا بـــۇ ئهرەبـــلهر ھهمـــمه نهرســـىنى بـــۇرۇن بۇلـــۇپ . بـــۇالتتى

ــۋەتتى  ــوق قىلىـ ــدەكال يـ ــان ! باقمىغانـ ــۇڭا شـ ــهرەپلهرنى ۋە -شـ  شـ
هن تـــــۇنجى ئهۋالد شىكهستىلىنىـــــشلهرنى بېـــــشىدىن ئۆتكـــــۈزگ

ــدى   ــاي ئهمهس ئىـ ــشى ئۇڭـ ــۇنى يۇتىۋىتهلىـ ــالرنىڭ بـ ــۇ . پارسـ شـ
نۇقتىــدىن ئــۇمهۋىيلهر ھــاكىمىيهت بېــشىغا چىققانــدا، پارســالرنى      

. بوغۇشــالپ قايتــا بــاش كۆتــۈرەلمهس قىلىــۋېتىش كېــرەك دەپ قارىــدى 
ــشتى  ــكه تېرى ــى ئهرەبلهشتۈرۈش ــكه  . دۆلهتن ــالرنىڭ دۆلهت ــى پارس يهن

  .ن سىڭىپ كىرىشىگه يول قويمىدىھېچقانداق يول بىله
ــپ،    ــىڭىپ كىرى ــا س ــڭ دىنىغ ــمهنلهرنىڭ اللهنى ــۇمهۋىيلهر دۈش ئ
ــاكى       ــانمۇ، ي ــۇنداق قىلغ ــسىرەپ ش ــشىدىن ئهن ــۇزۇپ قۇيى ــى ب دىنن
ئۇالرنىـــڭ كۆڭۈللىرىـــدە ئهرەب مىللهتچىلىـــك ھېســـسىياتى بـــارمۇ؟  
ــا     ــز بۇنىڭغ ــدا بى ــۇ ئهھۋال ــكهن ب ــۇپ كهت ــرى ئۇنتۇل ــڭ بهتلى تارىخنى

ــۈم قى ــار   ھۆكـ ــى بـ ــۇالردا ئهرەب مىللهتچىلىكـ ــراق ئـ ــايمىز، بىـ اللمـ
ــان     ــدىن چىقق ــانىمىزدىكى دىن ــك زام ــۇ مىللهتچىلى ــدىمۇ، ب دېيىلگهن

ــۈرىتىگه ئوخـــشىمايدۇ  ــىرە سـ ــاپىر مىللهتچىلىكنىـــڭ بهتبهشـ ــۇ . كـ ئـ
چاغـــدىكى ئهرەب مىللهتچىلىكـــى دىننـــى يهتكـــۈزۈش ۋەزىپىـــسىنى 

 شــهكلىنى ســاقالپ ئهرەبــلهر ئۈســتىگه ئالغانــدىكىن، دىننىــڭ ھهقىقــى
ــدىن     ــرەك دېگهن ــى كې ــشى بۇلۇش ــش بې ــلهر ئى ــۈن، ئهرەب ــېلىش ئۈچ ق

  .ئىبارەت بولىدۇ
قانــــداق بۇلىــــشىدىن قهتئىيــــنهزەر، پارســــالر ئــــۇمهۋىيلهر 
زامانىـــسىدا اللهنىـــڭ تۆۋەنـــدىكى ھۆكمىنىـــڭ تـــوغرا ئىجـــرا      

ــدى  ــانلىقىنى كۆرمى ــسا،  « : قىلىنمىغ ــدىن تهۋبه قىل ــۇالر كۇپرى ئهگهر ئ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
194

ــاز ئوقۇ ــىلهرنىڭ    نامـ ــته سـ ــى جهھهتـ ــه، دىنـ ــات بهرسـ ــا، زاكـ سـ
ــلهن   ــۇرىيهتته ئــۇالر ســىلهر بى ــدۇ، ھوقــۇق ۋە مهجب قېرىندىــشىڭالر بولى

گهرچه تــۇنجى ) .  ئــايهت -11ســۈرە تهۋبه (  »  ئوخــشاش بولىــدۇ 
ــسىمۇ،     ــان بول ــاقلىنىپ قالغ ــاداۋەت س ــدە ئ ــالرنىڭ كۆڭلى ئهۋالد پارس

ــي ئ    ــالر ھهقىقىـ ــى ئهۋالد پارسـ ــنىڭچه كېيىنكـ ــى  مېـ ــسالم روھىنـ ىـ
مۇئمىنالرنىـــڭ مۇئمىنالرغـــا بېغىـــشاليدىغان قېرىنداشـــلىق مېهرىنـــى  

 بوۋىـسىدىن قالغـان ئـاداۋىتىنى       -ھېس قىاللىغـان بولـسا ئىـدى، ئاتـا        
 ئـــاداۋەتكه -ئۇنتـــۇپ، اللهنىـــڭ دىنىغـــا ئىخـــالس قىلىـــپ، ئـــۆچ

ۋارىـــسلىق قىلمىغـــان، دۈشـــمهنلىكنى داۋامالشـــتۇرمىغان ۋە ئىچكـــى 
ــته بۇزغۇنچ ــوالتتى جهھهت ــان ب ــق قىلمىغ ــالرغا . ىلى ــڭ پارس ئۇمهۋىيالرنى

ــك     ــشى نىيهتلىـ ــالمىش ياخـ ــان ئاتـ ــداش «قاراتقـ ــى قوغـ » دىننـ
ــى      ــالرنىڭ خهلقچىللىكـ ــۈپىتىدە پارسـ ــى سـ ــىنىڭ ئىنكاسـ باستۇرۇشـ

ئابباســـىيالر «ئۇمهۋىيالرغـــا قارشـــى  » خهلقچىلـــلهر«. قوزغالـــدى
ـ         . نى قوزغىـدى  »ئىنقىالبى اكىمىيهت كۆرۈنۈشـته بىـر مهزگىـل ئهرەبـلهر ھ

بېشىدا تۇرغانـدەك قىلـسىمۇ ئهمهلىيهتـته ئابباسـىيالر ئىنقىالبـى پارسـالر             
پارســالر ئۆزىنىـــڭ خهلقچىللىــك زەھىرىنــى ئىـــسالمى    . ئىنقىالبىــدۇر 

ــاتتى ــگه تارقـ ــانلىرى . دۆلىتىنىـــڭ ئىچىـ ئىبنـــى مۇقهپپهئنىـــڭ قىلغـ
ــسال ــر مى ــا بى ــىقلىق ۋە  . بۇنىڭغ ــيهتكه پاس ــسالمى جهمئى ــۇالر يهنه ئى ئ

بهشـــشار ۋە ئهبـــۇ نۇئاســـنىڭ .  مهئىـــسىيهتلهرنى تارقـــاتتى-گۇنـــاھ
ئابباســىيالر ئهنه شــۇنداق ئوتتۇرىغــا . قىلغــانلىرى بۇنىڭغــا بىــر مىــسال

تهبىئىيكــى ئــۇالر تــوغرا يولــدا بولغــان خهلىپىلىــك دەۋرىنــى ... چىقتــى
بهلكــى ئــۇالر ئــۇمهۋىيلهر . قايتــا قــۇرۇش ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقمىــدى

ــازغۇنلۇق  ــلىغان ئ ــى باش ــۇ زورايتت ــازغۇنلۇقنى تېخىم ــا مېڭىپ،ئ . يولىغ
ئىــسالمى ئــۇممهت ئومــۇمهن ياخــشىغا بــۇيرۇپ، يامــانلىقتىن توســۇش، 

چىــــڭ تۇرغــــۇزۇش   زور-ھۆكۈمــــدارنى ھهق ئۈســــتىدە زورمــــۇ
مهجبـــۇرىيىتىنى ئـــادا قىلمىغانـــدا، ئهنه شـــۇنداق بۇلـــۇش ئىالھـــى 

  قانۇنىيهتتۇر



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
195

ش دەۋرىـــگه ھهر قانـــداق بىـــر دەۋر يـــۇقىرى پهللىـــگه  يېـــتى 
ــدۇ   ــۈك كۆرىنى ــۇ خۇن ــشتۇرغاندا تولىم ــدىكى  . سېلى ــۇمهۋىيلهر دەۋرى ئ

ئازغۇنلۇقنىـــڭ ھهجىمـــى ئهنه شـــۇ يـــۇقىرى پهلـــله دەۋرىـــگه      
ــك    ــدا چهكلى ــسىمۇ، ھهر ھال ــدەك كۆرۈن ــايىتى چوڭ ــشتۇرغاندا ناھ سېلى

ــدى ــسابقا   . ئىـ ــدارالرنى ھېـ ــۇممهت ھۆكۈمـ ــسالمى ئـ ــۇمهن ئىـ ئومـ
ــ ــدا راســتچىل ئى قۇرئــان ۋە ھهدىــسكه ھهقىقــى . دىئالمىغانــدا ئىمانى

. ئهگىــشهتتى ۋە اللهنىــڭ يولىــدا چىــن ئىخــالس بىــلهن جىهــاد قىالتتــى
ــشاتتى،    ــامىله قىلى ــۇيىچه مۇئ ــالر ب ــانى ئهخالق ــتىن ئىم ئۇمــۇمى جهھهت

ــشىۋاتاتتى   ــشقا ئې ــۇش ئى ــۇممهت بۇل ــى، ئ ــا قىالتت گهرچه . ۋەدىــگه ۋاپ
ــازغۇنلۇق ب  ــسلهتلهرنى ئـ ــسالمى خىـ ــاھى ئىـ ــدارالر گـ ــلهن ھۆكۈمـ ىـ

ــۇنجى ئهۋالد      ــادالهتنى ت ــي ئ ــپ، ئىالھى ــۇم قىلى ــتۈرۈپ، زۇل خىرەلهش
مۇســــۇلمانالر زامانىــــدا ئىــــشقا ئاشــــقاندەك ئىــــشقا ئاشــــقىلى  
ــدەك،   ــۇلمانالر قىلغانـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــۇممهت تـ ــان؛ ئـ قويمايۋاتقـ
ــسىمۇ،       ــان بول ــرىس بولمايۋاتق ــشقا ھې ــازارەت قىلى ــدارالرنى ن ھۆكۈم

ــال مۇســۇلمان  ــسالم روھــى يهنى ــدە كهڭ تارقالغــان ۋە ھۆكــۈم ئى الر ئىچى
ھۆكۈمـــدارالرمۇ ئـــۇالرنى پـــۇخراالر نـــازارەت . ســـۈرۈۋاتقان ئىـــدى

ــلهر . ئــۆزىنى نــازارەت قىلىــپ تــۇراتتى-قىلغــۇچه ئــۆز ئىــسالمىي پهتىه
ــاقتى   ــسىنى ق ــستانتىنىپۇل دەرۋازى ــۇلمانالر كونى ــپ مۇس ــسالم . كېڭىيى ئى

ــافرىقىغىچه كېڭ    ــته ئ ــستانغىچه، غهرب ــهرقته ھىندى ــدىش ــسالم . هي ئى
ــلهن   ــار بى ــدە ئېتىب ــدىغان، ئاالھى دۆلىتــى كۈچىيىــپ، دۈشــمهنلهر قورقى

ــدى   ــۈچكه ئايالن ــوڭ ك ــدىغان چ ــشىلىق  ... قاراي ــته ياخ ــۇ جهمئىيهت ب
-ھۆكۈمـــدارالرنىڭ زۇلـــۇم. يامـــانلىق ئۈســـتىدىن غالىـــپ كهلـــدى

ــسىدە   ــشلىرى شــۇالر دائىرى ــا مۇخالىپهتچىلىــك قىلى ــىتهملىرى ۋە دىنغ س
ــدى ــنچ  جهم. چهكلهن ــتىن تى ــۇمى جهھهت ــيهت ئۇم ــۇقىم  -ئى ــان م  ئام

بۇنىــڭ بىــلهن  . بۇلــۇپ، ئىــسالمى نىئمهتنىــڭ ھــۇزۇرىنى ســۈردى    
ــم     ــۆتكىنىمىزدەك ئىلى ــپ ئ ــان قىلى ــدا باي ــى ۋە -يۇقىرى پهن ھهرىكىت

  .ھهزارەت ھهرىكىتى تۇغۇلدى
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ئابباســـىيالر دەۋرىـــگه كهلگهنـــدە ئـــۇمهۋىيالردىن قېپقالغـــان  
ــۇ ئۆتكۈرل  ــازغۇنلۇقالر تېخىمـ ــتىئـ ــى  . هشـ ــا يىڭـ ــۇ ئازغۇنلۇقالرغـ بـ

مىراســـخورلۇق تۈزۈمىـــدىكى پادىـــشاھلىق . ئـــازغۇنلۇقالر قوشـــۇلدى
ــدى     ــۇ چهتنى ــدىن تېخىم ــوغرا يول ــتىگه ت ــڭ ئۈس ــاقلىنىپ قالغاننى . س

ــاپقۇزۇش      ــۇدرەت ت ــتهھكهملهش ۋە ق ــى مۇس ــۆز دۆلىتىن ــۇمهۋىيلهر ئ ئ
ئۈچــۈن ئــۆز ئىچىــدىكى ئهڭ يــاراملىق، ئهڭ قــابىللىرىنى تــالالپ      

ــۇل     پاد ــشاھلىقنى نۇقـ ــىيالر پادىـ ــسا، ئابباسـ ــان بولـ ــشاھ قىلغـ ىـ
نــاۋادا . مىراســخورلۇققا ئايالنــدۇرۇپ، نــۆۋەت بىــلهن پادىــشاھ بولــدى

ــپ    ــا كېلى ــلىق بالىالرغ ــون ئىككــى ياش ــلىق، ئ ــون ياش ــشاھلىق ئ پادى
بۇنىــڭ بىــلهن ۋەلىئهھــدىلىك . قالــسا شــۇ بــالىمۇ پادىــشاھ بولىــۋەردى
شىنى شــۈركهندۈرىدىغان كىــ ئۈچــۈن، پادىــشاھ بۇلــۇش ئۈچــۈن   
ئىــسالمنىڭ سىياســى ســاھهدىكى . قورقۇنچلــۇق سۈيقهســتلهر يــۈز بهردى

ــۇپ، دۆلهتنىــڭ كــۈچى تهســىرگه ئۇچرىــدى  ــابۇت بۇل ــسلهتلىرى ن . خى
ــشقا     ــۈركلهرگه تايىنى ــۇ ت ــقىالرغا بولۇپم ــدارالر باش ــقان ھۆكۈم ئاجىزالش

ــدى  ــۇر بول ــشىغا چىقىــشىغا،     . مهجب ــاكىمىيهت بې ــۇ تۈركلهرنىــڭ ھ ب
المنىڭ سىياســـى قىمـــمهت قاراشـــلىرىنىڭ مـــۇتلهق بۇزۇلۇشـــىغا ئىـــس

  !سهۋەبچى بولدى
ــاتتىق     ــبلهرگه ق ــى رەقى ــالنغان سىياس ــدە باش ــۇمهۋىيلهر دەۋرى ئ
ــسه      ــدى دې ــۇلمان قىل ــشىپ، مۇس ــۇ ئۆتكۈرلى ــش تېخىم ــامىله قىلى مۇئ
ــا     ــشىي قىرغىنچىلىقالرغـ ــۈدەك ۋەھـ ــشهنگۈسى كهلمىگـ ــشىنىڭ ئىـ كىـ

  !ئايلىنىپ كهتتى
 دەۋرىـدە زاكـات، خىـراج ۋە باشـقا كىـرىم مهنبهلىـرى              ئابباسىيالر

ــدە   ــۇمهۋىيلهر دەۋرىـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ ــساد كۆپهيگهنـ ــلهن ئىقتىـ بىـ
ــا يهپ  ــڭ پۇلىغ ــالنغان بهيتۇلمالنى ــىز  -باش ــهۋۋۇر قىلغۇس ــش تهس  ئىچى

دەرىجىگه بېرىـپ يهتتـى، ئـۇمهۋىيلهر رەقىبلىرىنىـڭ ئېغىزىنـى ئېتىـپ             
ىغـا كهلتـۈرەلىگهن كىـشىلهرنى      ئۇالرنى ئـۆزلىرىگه مايىـل قىلىـش ۋە قۇل        

سېتىۋېلىپ، ئـۆز سـېپىگه قوشـۇۋېلىپ ھـاكىمىيىتىنى كـۈچهيتىش ئۈچـۈن             
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ــىي   ــسا، ئابباســ ــشلهتكهن بولــ ــسادىنى ئىــ ــڭ ئىقتىــ بهيتۇلمالنىــ
ــى      ــۇپ خهلىپىن ــت ئوق ــرنهچچه بېي ــائىرالرغا بى ــرى مهدداھ ش خهلىپىلى

ــۇيرۇپ بهردى   ــۈزمىڭالپ بـ ــدىن يـ ــويغىنىغىال بهيتۇلمالـ ــاپ قـ . ماختـ
ۋەھــالهنكى، مهدداھ شــائىرالر ھهققىــدە . ڭــدىن ئىچــى ســىقىلمىدىبۇنى

ــدى   ــگهن ئى ــداق دې ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــى «: پهيغهم مهدداھالرن
  ) . مۇسلىم رىۋايىتى ( »!كۆرسهڭالر ئۇالرنىڭ يۈزىگه تۇپا چېچىڭالر

نىـــڭ ئۆزىـــدىن ) الـــله ئۇنىڭـــدىن رازى بولـــسۇن(ئوســـمان 
ــاز   ــولىنى ئ ــشۋانىڭ ي ــى پى ــۇرۇنقى ئىكك ــا  ب ــپ قويغىنىغ راق ئۆزگهرتى

ــۇدە   قــوزغىالڭ كۆتــۈرگهن ئــاۋام خهلــق ئهمــدىلىكته بهيتۇلمالنىــڭ بىه
 چېچىلغــانلىقىنى كــۆرۈپ تۇرۇپمــۇ، خــۇددى بــۇ ئىــشنىڭ      -بــۇزۇپ

  !ئۆزلىرى بىلهن مۇناسىۋىتى يوقتهك غىڭ قىلمىدى
ــاقلىنىپ     ــازغۇنلۇقالر سـ ــالنغان ئـ ــدە باشـ ــۇمهۋىيلهر دەۋرىـ ئـ

يېڭـى  . سـىيالر دەۋرىـدە تېخىمـۇ ئۆتكۈرلهشـتى       قالغاننىڭ ئۈسـتىگه ئاببا   
ــازغۇنلۇقالر      ــك ئ ــۇ خهتهرلى ــا تېخىم ــۇ ئازغۇنلۇقق ــۈپهيلى ب ــامىلالر ت ئ

ــۇلدى ــپ قوش ــا. كېلى ــدا  -كون ــۇپ، ئاخىرى ــر بۇل ــازغۇنلۇقالر بى  يىڭــى ئ
ــۇالتتى  ــۈمرانلىقىنى غ ــىيالر ھۆك ــسالمىي  . ئابباس ــڭ ئى ــۇ ئازغۇنلۇقالرنى ش

ــان    ــان يام ــسىگه تارقىغ ــۇممهت گهۋدى ــازىرغىچه  ئ ــا ھ ــىرلىرى ت تهس
ــته  ــاقلىنىپ كهلمهك ــۇ     . س ــۇم ب ــۈن چوق ــۈرۈش ئۈچ ــاش كۆت ــا ب قايت

  .ئازغۇنلۇقالرنى تازىالشقا توغرا كېلىدۇ
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  پىتنىسىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى» پىرقىلهر«
نىـــڭ )الـــله ئۇنىـــڭ يـــۈزىنى ھۆرمهتلىـــك قىلـــسۇن ( ئهلـــى

ــۇمهۋىيلهر دە  ــپ، ئ ــا چىقى ــاۋارىجلىق ئوتتۇرىغ ــدىال خ ــدىمۇ دەۋرى ۋرى
ــتى ــك    . داۋامالشـ ــۈپىتىدە مۇرجىئىلىـ ــى سـ ــڭ ئىنكاسـ خاۋارىجلىقنىـ

بـــۇ ئىككـــى پىرقىنىـــڭ ئوتتۇرىغـــا چىقىـــشىغا  . ئوتتۇرىغـــا چىقتـــى
ــاۋىيه       ــلهن مۇئ ــي بى ــسى ۋە ئهلى ــنىش پىتنى ــى قىلى ــماننىڭ قهتل ئوس

ــدى  ــهۋەپ بول ــۇرۇش س ــان ئ ــسىدا بولغ ــگه . ئوتتۇرى ــىيالر دەۋرى ئابباس
ــرقىالر تېخىمــۇ ك ــۇ قېتىمقــى تهپرىقىچىلىكنىــڭ . ۆپهيــدىكهلگهنــدە پى ب

  .ئىچكىرى سهۋەبلىرىدىن باشقا يهنه تاشقى سهۋەبلىرىمۇ بار ئىدى
بۇنىــڭ .  پهن ھهرىكىتــى جانالنــدى-ئابباســىيالر دەۋرىــدە ئىلىــم

بىلهن يۇنـانچه ۋە التىـنچه ئهسـهرلهرنى تهرجىـمه قىلىـش ھهرىكىتىمـۇ              
ــدى ــۇ . جانالن ــهرلهردە مۇس ــانچه ئهس ــنچه ۋە يۇن ــى التى لمانالرغا ھهقىق

ــدى   ــار ئى ــىلهر ب ــدىلىق نهرس ــۇن پاي ــدىغان نۇرغ ــرەك بولى ــېكىن . كې ل
ــويالپ،     ــدىلىق دەپ ئ ــۆزىگه پاي ــى ئ ــر پىكىرن ــۇم بى ــۇلمانالر مهل مۇس

ئــۇ پىكىــردىن . ئــۇالر ئالــدانغان ئىــدى. ئــۇنى ئهرەبچىــگه ئاغــدۇردى
  .ئۇ پىكىر يۇنان پهلسهپىسىدۇر. نۇرغۇن يامانلىقالر كېلىپ چىقتى

ن پهلسهپىــسى شــۇنچه چاقنــاق ۋە يــالتىراق بولــسىمۇ،     يۇنــا
ــدى    ــسهپه ئى ــدىغان پهل ــر قىلى ــاھىلىيهتچه پىكى ــر ج ــداق . بهرىبى بۇن

ــېچ  ــرى ھ ــاھىلىيهت پىك ــرەك   ج ــلىقى كې ــسالمغا ئارىالشماس ــت ئى ۋاقى
 قۇرئـــان ۋە -ئىـــسالم ئۆزىنىـــڭ ئىككـــى ســـۈزۈك مهنبىيـــى. ئىـــدى

ــا   ــۇق چاچ ــدىغا يۇرۇقل ــۆز ئال ــپ، ئ ــۇر ئېلى ــستىن ن ــۇنجى . تتىھهدى ت
ــپ    ــاپ، ئاجايىـ ــۇيىچه ياشـ ــۇرى بـ ــسالم نـ ــۇلمانالر ئىـ ئهۋالد مۇسـ

ــدى  ــان ئى ــشالرنى قىلغ ــىنى  . ئى ــداق نهرس ــسى ھهرقان ــان پهلسهپى يۇن
ــدىغان،     ــرگه ئايالندۇرۋېتىـ ــۇغۇق پىكىـ ــسىز سـ ــسىز، ھهرىكهتـ جانـ
ئهقىلنىڭ رولىنـى چوڭايتىـپ،ئۇنى ھهرقانـداق ئىـشتا ئـاخىرقى ھۆكـۈم             

ــا ئايالندۇرۋې ــارەت  چىقارغۇچىغ ــتىن ئىب ــۇل ئهقلىيچىلىك ــدىغان نوق . تى
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بــۇ خرىــستىئانچه . مانــا بــۇ مهزكــۇر پهلــسهپىنىڭ ئهڭ يامــان تهرىپــى
دەپ ئاتىلىــدىغان بىــر » ئىالھىيهتچىلىــك«پىكىــر مۇســۇلمانالر ئىچىــدە 

ــدى  ــدا قىلـ ــىنى پهيـ ــۈك   . نهرسـ ــلىدە ئۈچلـ ــك ئهسـ ئىالھىيهتچىلىـ
ــالمىش  ــسى، ئاتـ ــسپاتالش «ئهقىدىـ ــاال ئىـ ــا بـ ــله قـ ــۈ ، م»الـ هڭگـ

قاتـــارلىق چېركـــاۋ ... خاتالىـــشىش، كىرىـــست، گۇنـــاھىنى يۇيـــۇش
ئهپــسانىلىرى بىــلهن يۇنــان پهلسهپىــسىنى ئهپلهشتۈرۈشــكه ئۇرۇنــۇش 

ــدى ــى ئى ــسانىلىرىنى  . ھهرىكىت ــىغمايدىغان ئهپ ــگه س ــاراالر ئهقىل ناس
ئهقلىيلهشتۈرۈشــته يۇنــان پهلسهپىــسىنىڭ يــاردىمىگه مۇھتــاج بۇلــۇپ،  

ــسىقالپ  ــارىغۇالرچه تىمـ ــدى قـ ــۇبىيهتكه ئۇچرىـ ــڭ . ، مهغلـ ئۇالرنىـ
دەســتهك قىلىــدىغان  » مــۇقهددەس مهجمــۇئهلهر « ئىالھىيهتچىلىكــى

ئۆزىنىـڭ سـۈزۈك مهنبهلىـرى بىـلهن        . ئهبجهش بىر نهرسـىگه ئايالنـدى     
ــر    ــۈزۈك بى ــمهيدىغان س ــاجىتى چۈش ــاردەمگه ھ ــقىرى ي ــداق تاش ھهرقان

ــد      ــڭ مۇن ــكهن، ئۇالرنى ــان ئى ــدا بولغ ــۇلمانالرنىڭ قولى ــۇر مۇس اق ن
لــېكىن بىــر تهرەپــتىن پهلــسهپه . مهســلهككه مېڭىــشى بىهــاجهت ئىــدى

ــر تهرەپــتىن ئابباســىيالر خهلىپىلىرىنىــڭ ئىــسالم   مهســتانىلىكى، يهنه بى
ــۇدى  ــلهن يهھـ ــالىرى بىـ ــسالم  -ئۆلىمـ ــسىدا ئىـ ــاراالر ئوتتۇرىـ  ناسـ

توغرىــسىدا مۇنــازىرە قىلىــشقا كهڭــرى يــول ئېچىــپ بهرگهنلىكــى شــۇ  
ــڭ  ــالىي«دەۋرنى ــدۈرۈپ    لىرى»زىي ــسىگه يۈزلهن ــان پهلسهپى ــى يۇن ن
ــدى ــاردىمىگه  . قويـ ــسىنىڭ يـ ــان پهلسهپىـ ــدە يۇنـ ــۇالر مۇنازىرىـ ئـ

شـۇنداق قىلىـپ، يۇنـان پهلسهپىـسى پۈتـۈن بىـر            . ئېرىشمهكچى بولدى 
يۇنــان پهلسهپىــسى ۋە  . پىكــرىگه ئايالنــدى » دوســت«دەۋرنىــڭ 

. يۇنان ئهقلىليچىلىكىنىـڭ بۇلغىـشى بىـلهن نۇرغـۇن پىـرقىلهر تۆرەلـدى            
ــسىقالشالر    ــارىغۇالرچه تىمـ ــۆپلىگهن قـ ــدە كـ ــۇلمانالرنىڭ پىكرىـ مۇسـ

ــدى ــدا بول ــرگه   . پهي ــسالمىي پىكى ــسىنىڭ ئى ــان پهلسهپى ــشلهر يۇن كى
ــىتىدۇ    ــپ كۆرس ــشكه قىلى ــوئتىزىلىلهرنى ئهۋرى ــا م ــۇم قىلغانلىقىغ . ھۇج

مـــۇئتهزىللهر ئهقلىيچىلىـــك ئـــارقىلىق قۇرئـــان ۋە ھهدىـــسكه باھـــا 
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ــشتا، ھ. بهردى ــداق ئىـ ــى  ھهرقانـ ــدىمۇ ئهقلىليچىلىكنـ ــا ئهقىدىـ هتتـ
  .ئاساس قىلدى

لېكىن يۇنـان ئهقلىيچىلىكىنىـڭ تهسـىرگه ئـۇچراپ تـوغرا ئىـسالم             
ــۇئتىزىلهرال ئهمهس   ــالغۇز م ــنىگهنلهر ي ــسىدىن چهت ــى «. ئهقىدى ئىلم

ــاالم ــازا ۋە قهدەر،   »ك ــسىگه، ق ــۈپهتلىرى مهسىلى ــڭ س ــن اللهنى چىالردى
ــارلىق ــۇق ۋە ئىختىيــ ــىلىلىرى... مهجبۇرلــ گه چۆككهنلهرنىــــڭ مهســ

ىـدا ئهقىلنـى ئـۆز ھهجىمىـدىن زور         » ئىلمـى كـاالم   «ھهممىسى ئۆزىنىڭ   
دەرىجىــدە يوغىنىتىــپ، ئــۇنى ۋۇجــۇد ئالىمىنىــڭ ھهمــمه مهســىلىلىرىدە 
ھۆكـــۈم چىقىرىـــشنىڭ ئاساســـى قىلىۋالىـــدىغان ئهقلىـــيچىلىككه     

شـۇنىڭ بىـلهن سـۈزۈك ئىـسالمى ئهقىـدىلهرگه يـات بولغـان              . تاياندى
ناھــايىتى ئۇقۇمۇشــلۇق،  . ۇنۇشــالر ئــۇالرنى ئــازدۇردى  ئىــدىيىۋى ت

چۈشىنىــشلىك ئىــسالم ئهقىدىــسى ئۇنــداق تۇنۇشــالرغا مۇھتــاج ئهمهس 
ــدا  . ئىـــدى ــداق پايـ ــسىگه ھېچقانـ ــالر ئىـــسالم ئهقىدىـ ــۇ تۇنۇشـ بـ

ــۈزۈك    ــسىنىڭ س ــسالم ئهقىدى ــى يهنه ئى ــتىن، بهلك ــۈزمهيال قالماس يهتك
ــسهت ق   ــى مهق ــڭ رازىلىقىن ــدىيىلىرىنى اللهنى ــدىيىۋى  ئى ــدىغان ئى ىلى

ــدۇرۇۋەتتى   ــۇبيىكتىۋىزىملىققا ئايالن ــۇل س ــوغۇق، نوق ــلهكلىرىنى س .  مهس
ســۇبيېكتىۋىزملىق ئىمانغــا زىــت شــۈبهىلهرنى قوزغىمىغــان تهقــدىردىمۇ، 
ئىمــــــاننى زىيادەلهشــــــتۈرەلمهيدۇ، ئىچكــــــى ســــــېزىمنى    

چـــۈنكى، . ھهركهتلهندۈرەلمهيـــدۇ، ئهمهلىـــي نهتىـــجه بېرەلمهيـــدۇ
راكتىن باشــــلىنىپ، ئىــــدراكتا ئاخىرلىــــشىدۇ؛ ئهقلىيچىلىــــك ئىــــد

ــۇرۇپال      ــاي ت ــيهتكه ئايالنم ــانلىق ئهمهلى ــسى ج ــڭ غايى ئهقلىچىلىكنى
ئهپـــسۇسكى ئىـــسالم . ئىـــدراكى تىرىـــشچانلىقالردا ئىـــشقا ئاشـــىدۇ

دۇنياســـى ئىـــسالمىي تونغـــا ئورىنىۋالغـــان يۇنـــان پهلسهپىـــسىنى  
ــسى« ــسالم ئهقىدىـ ــاكى » ئىـ ــي  «يـ ــسىنىڭ ئىلمىـ ــسالم ئهقىدىـ ئىـ

ــشى ــدى » تهھقىقلىنىــ ــۇل قىلــ ــبهر  . دەپ قۇبــ ــا، پهيغهمــ ئهجهبــ
ئهلهيهىســــساالمنىڭ ســــاھابىلىرى ئىــــسالم ئهقىدىــــسىگه ئىــــگه 
ــۇيىچه    ــى ب ــۇر ۋە ھهقىقىت ــسىنى ئهڭ چوڭق ــسالم ئهقىدى ــانمۇ؟ ئى بولمىغ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
201

ــهنمىگهنمۇ ــدراكىي     !... چۈشـ ــۇچهك ئىـ ــوغۇق، پـ ــۇ سـ ــۇالر مۇشـ ئـ
ــدىغۇ   ــان ئى ــاجهت بولمىغ ــشماقالرغا ھ ــس ! تېپى ــاختا ئى ــا س المى تونغ

ئورىنىۋالغــان يۇنــان پهلسهپىــسى ھــېلىههم ئهقىــدىگه ئېلىــشىپ،      
دۇنيانىــــڭ ھهرقايــــسى جايلىرىــــدىكى ئىــــسالم مهكتهپلىرىــــدە 

  !ئوقۇغۇچىالرغا سىڭمهكته
ــدە   ــىيالر دەۋرىـ ــۇكى، ئابباسـ ــولغىنى شـ ھهممىـــدىن يامـــان بـ

ــاتىنىيچىالر« ــۇر   » ب ــا چوڭق ــسالم زىمىنلىرىغ ــپ، ئى ــۇ كهڭ تارقىلى تېخىم
ــ ــدى يىلتىــ ــۇپ قالــ ــدىكى دۆلهت بۇلــ ــپ، دۆلهت ئىچىــ . ز تارتىــ

ئــــارا -جىــــدەللىرى ۋە ئــــۆز-مۇســــۇلمانالر شــــۇالرنىڭ جهڭــــگه
بــۇ ئىــشالرنىڭ . بۇغۇشۇشــلىرى بىــلهن نهچــچه ئهســىر مهشــغۇل بولــدى

ھهممىـــسىدە يالغانـــدىن مۇســـۇلمان بولۇۋېلىـــپ، ئهمهلىيهتـــته     
ا ئىـــسالمنى ۋەيـــران قىلىـــشقا ھهركهت قىلغـــان، ئىـــسالم دۇنياســـىغ
ــدى     ــار ئى ــۇلى ب ــۇرۇن ق ــڭ يۇش ــان يهھۇدىالرنى ــۇقۇنۇپ كىرىۋالغ . س

ــسىدا    ــڭ كاللى ــاۋام خهلقنى ــا ئ ــق پاتپاراقچىلىقت ــۇدىالر ھهر قېتىملى يهھ
  !ئۆزىنىڭ مهلۇم ئهقىدىلىرىنى قالدۇرۇپ كېتىدۇ

ــۇغىنهك ئهمهس  ــايىتى بــ ــڭ جىنــ ــۇل ... تهپرىقىچىلىكنىــ نۇقــ
ــىغا   ــسىنىڭ ئېزىقتۇرۇشـ ــان پهلسهپىـ ــدراكچىلىق يۇنـ ــۇچراپ، ئىـ  ئـ

ناســـاراالر خرىـــستىئان ئىالھىيهتچىلىكىـــدە قىلغانـــدەك، يۇنـــان     
ــالىيالرنى    ــدۇرغان زىي ــيهتچىلىكىگه ئايالن ــسالم ئىالھى ــسىنى ئى پهلسهپى
كاشــىال قىلغــان بولــسا، مۇرجىئىلىــك پىكــرى ھهرخىــل شــهكىلدە ئــۇزاق 
زامــان داۋامالشــقانلىقى ســهۋەپلىك ئىــسالم ئهقىدىــسىگه ۋە ئىــسالمىي  

ــا ئ ــوڭراق   ھاياتق ــشماقلىرىدىنمۇ چ ــسهپه تېپى ــشقان پهل ــدىگه ئېلى هقى
  .خهتهر ئېلىپ كهلدى

ئىمـــان دېـــگهن پهقهت قهلبـــتىال ئىـــشىنىش، يـــاكى قهلبىـــدە  
ــدىن      ــان ئۇقۇمى ــى ئىم ــشال دەپ ئهمهلن ــرار قىلى ــدا ئىق ــشنىپ، تىل ئى
ــا      ــوغرا ئۇقۇمىغ ــدىنىڭ ت ــۈزۈك ئهقى ــرقىلهر س ــۇر پى ــايرىۋېتىش مهزك ئ

ــر   ــك بى ــقان ئهڭ خهتهرلى ــدۇرقوش ــسىنى  .  ئازغۇنلۇقى ــد ئهقىدى تهۋھى
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ــا     ــا دەماللىقق ــسالمىي ھاياتق ــازغۇنلۇق ئى ــك ئ ــشتىكى خهتهرلى چۈشىنى
ــىتهلمىدى ــىر كۆرس ــپ  . تهس ــا قارىتى ــي ھاياتق ــسالم ئهمهلى ــۈنكى، ئى چ

ــتىلىش، مۇشــۇ ئهقىــدىنىڭ   قۇيــۇۋەتكهن ھايــاتى كــۈچكه ئىــگه زور ئىن
ــتۇر    ــى داۋامالش ــي ھهرىكىتىن ــۇيىچه ئهمهلى ــى ب ــدىتهقهززاس . ماقتا ئى

ــل      ــقا مايى ــۆزىنى قاچۇرۇش ــتىن ئ ــڭ تهكلىپ ــسان تهبىئىتىنى ــراق ئىن بى
بولۇشــىغا ئهگىــشىپ، دىننىــڭ تهقهززاســى بــۇيىچه ئهمهل قىلىــش      

كىـشى اللهتىـن باشـقا مهئبـۇد        . تهدرىجى، ئىزچىـل كهيـنىگه چېكىنـدى      
ــدە      ــكهن، قهلبى ــان ئى ــرار قىلغ ــشهنگهن ۋە ئىق ــوق دەپ ئى بهرھهق ي

ــ ــقهت بولغ ــۇ ھهقى ــان مۇش ــكهن، ئىم ــۈتتى«ان ئى ــسىال »پ ــان بول ، ئىم
ــاغلىق   ــارايىتى چ ــشالرنىڭ ك ــقا ئى ــول  ! باش ــۇنىڭغىال گ ــۇلمانالر ش مۇس

  !بولدى
ئىــسالم دىنــى اللهنىــڭ شــهرىئىتىنى ۋە اللهنىــڭ ھاياتلىققــا      
بهلگىـــلهپ بهرگهن يـــولىنى ھۆكۈمـــدار قىلىـــدىغان مـــۇئهييهن بىـــر 

ــا چىقىـــرىش ئۈچـــۈن نازىـــل بولغـــان  ــ. ئىـــشنى ۋۇجۇدقـ ۇنداق شـ
مهقــسهتلىك بىــر دىنــدا ئهمهلنــى ئىمانــدىن ئايرىۋېتىــشنى تهســهۋۋۇر 

ۋەھــالهنكى، بــۇ ئىــش . قىلىــشنىڭ ئــۆزىال ھهيــران قــاالرلىق بىــر ئىــش
دەپ ھېـــسابلىنىدىغان » ئۆلىمـــا«ئىـــسالمى ئۈممهتنىـــڭ تارىخىـــدا 

دىــن پهقهت قهلبــتىال ئىــشىنىش، تىلــدىال . كىــشىلهردىن ســادىر بولــدى
بتىكــى تهســتىق ۋە تىلــدىكى ئىقرارنىــڭ تهقهززاســى ئىقــرار قىلىــش، قهل

ــداق    ــى قان ــۇ دىنن ــسا، ب ــته ھهركهت قىلماســلىق بول ــۇيىچه ئهمهلىيهت ب
الـــله ئۆزىنىـــڭ دىنىنـــى ۋە پهيغهمبىرىنـــى ! تهســـهۋۋۇر قىلغۇلـــۇق؟

ــرار     ــال ئىق ــى بىلهن ــۇزۇش تىل ــتىق قىلغ ــال تهس ــى بىلهن ــشىلهرنى قهلب كى
ى بىـــلهن تهســـتىق قىلغـــۇزۇش، ئانـــدىن ئهمهلىـــي ھايـــاتنى قهلبـــ

قىلمايــدىغان، تىلــى بىــلهن ئىقــرار قىلمايــدىغان جاھىلىيهتنىــڭ قۇلىغــا 
  !تاشالپ بىرىش ئۈچۈنال نازىل قىلغانمۇ، پهيغهمبهر قىلغانمۇ؟

جاھىلىيهتنىــڭ بــۇزۇق ئهقىــدىلىرىنى ۋە كىــشىلهرنى اللهنىــڭ     
ــڭ     ــسان ۋە جىننى ــۈزۈملىرىنى، ئىن ــدىغان پهس ت ــرىگه چۇقۇندۇرى غهي
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ــدىن چى ــاھىلىيهتكه توقـــۇپ  ئىچىـ ــداق جـ ــهيتانالر ھهرقانـ ــان شـ ققـ
ــا     ــڭ ئورنىغ ــۇرۇپ؛ ئۇنى ــاي ت ــلهكلىرىنى يوقاتم ــاتوغرا مهس بهرگهن ن
ــاس       ــهرىئىتىنى ئاس ــڭ ش ــى اللهنى ــى نىزامن ــدىنى، ئىالھ ــوغرا ئهقى ت
ــان ۋە     ــۈرۈپ چىقق ــتىن تهپچ ــانى ئهخالق ــۈزۈمنى، ئىم ــوغرا ت ــان ت قىلغ

ــ  ــسۇنىدىغان ئهمهلىــــي مهســ ــا بويــ لهكلهرنى اللهنىــــڭ مىزانىغــ
دەسسهتمهي تـۇرۇپ؛ شـۇنداق ئىجـابىي نهتىجىلىـك ئىـشالرنى قىلمـاي             

  !تۇرۇپ جاھىلىيهتنى قانداق ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ؟
ــي     ــاھىلىيهت ئىالھىـ ــدىن كېيىن،جـ ــۈزۈم قۇرۇلغانـ ــي تـ ئىالھىـ
تــۈزۈمنى چۇۋۇۋېتىــپ ئۇنىــڭ ئورنىغــا تاغۇتنىــڭ ھــۆكمىنى تۇرغــۇزۇش  

ھهربىــي تاجــاۋۇز، ئىــدىيىۋى ئۈچــۈن تۈرلــۈك ۋاســىتىلهرنى ئىــشلىتىپ، 
ــۈزۈملهر   ــۇيىچه ھۆكــۈم قىلمايــدىغان ت تاجــاۋۇز، اللهنىــڭ شــهرىئىتى ب
تاجــاۋۇزى ۋە بىــدئهت ئىــشالر تاجــاۋۇزى قاتــارلىق تاجــاۋۇزچىلىقالرنى  

ئىالھىــي تــۈزۈمنى مۇشــۇ تاجــاۋۇزچىلىقتىن قانــداق قوغــداپ  . قوزغايــدۇ
ــرار    ــدىال ئىق ــشىنىپ، تىل ــتىال ئى ــدۇ؟ قهلب ــالغىلى بولى ــۇ  ق ــپ مۇش  قىلى

  ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بۇالمدۇ؟
ــپ    ــڭ چاپلىنى ــر پىكىرنى ــات بى ــۇنداق ي ــسىگه ش ــسالم ئهقىدى ئى

ــك ــۇ كۈلكىلى ــشى تولىم ــۇ ســۆزىگه  ! قېلى ــر اللهنىــڭ مۇن ــۇ يــات پىكى ب
  قانداق توغرا كېلىدۇ؟

ــاۋاب «   ــان س ــله ۋەدە قىلغ ــارزۇيۇڭالر ۋە  )ال ــۇرۇق ئ ــىلهرنىڭ ق س
رزۇســى بىــلهن قولغــا كهلمهيــدۇ،كىمكى بىــر ئهھلــى كىتابنىــڭ قــۇرۇق ئا

دۇنيـــــادا يـــــاكى (يامـــــانلىق قىلىـــــدىكهن،بۇنىڭ ئۈچـــــۈن 
الــله نىــڭ (جازالىنىــدۇ،ئۇ ئــۆزى ئۈچــۈن الــله دىــن باشــقا)ئــاخىرەتته

ــدىغان ــدىن قۇتۇلدۇرىـ ــداق  )ئازابىـ ــت ۋە ھېچقانـ ــداق دوسـ ھېچقانـ
 ئايــالالردىن مــۆمىن بولــۇپ تــۇرۇپ -ئهر.﴾123مهدەتكــار تاپالمايــدۇ﴿

خــشى ئىــشالرنى قىلغــانالر جهنــنهتكه داخىــل بولىــدۇ،ئۇالرغا قىلــچه  يا
ــدۇ  ــۇم قىلىنماي ــاۋابى   (زۇل ــڭ س ــان ئهمهللىرىنى ــڭ قىلغ ــى ئۇالرنى يهن

  ) . ئايهت -124~123سۈرە نىسا  ( »)قىلچه كىمهيتىۋېتىلمهيدۇ
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ــسانالرنى       ــاخىرىچه ئىن ــتىن ئ ــڭ باش ــر قۇرئاننى ــات پىكى ــۇ ي ب
ــاغالم ئېتى  ــا ۋە س ــاغالم ئېتىقادق ــۇيىچه ئهمهل  س ــى ب ــڭ تهقهززاس قادنى

ــداق     ــلهن قانــ ــاتلىرى بىــ ــدىغان تهلىمــ ــشقا يۈزلهندۈرىــ قىلىــ
  !چىقىشااليدۇ؟

ۋە ياخــشىلىق قىلىــشتا ) الــله ئــۇالردىن رازى بولــسۇن(ســاھابىلهر 
ئۇالرغــا ئهگهشــكهنلهر رىئــالىي دۇنيــادا دىــن ئۈچــۈن شــۇنچىال جىــق  

ــشالرنى« ــدى » ئى ــپ قىل ــن تېپى ــرى  . نهدى ــك پىك ــۇيىچه مۇرجىئىلى ب
ــۈن     ــانلىقلىرى ئۈچ ــلهر بولغ ــي ھهرىكهت ــانلىرى ئهمهلى ــڭ قىلغ ئۇالرنى

سـاھابىلهر الـله تهكلىـپ قىلمىغـان        ! ئىماننىڭ سىرتىدا قېلىـشى كېرەكقـۇ     
ئىــشالرنى ئــۆز ئىختىيــارلىقى بىــلهن ئــارتۇقچه قىلىــپ قويغــانمۇ؟ يــاكى 
ئۇالر مهزكـۇر ئىـشالرنى دىـن بـۇ دۇنيـادىمۇ ۋە اللهنىـڭ دەرگاھىـدىمۇ                

  مهلسىز ۋۇجۇدقا كهلمهيدۇ، دەپ تۇنۇغانلىقى ئۈچۈن قىلغانمۇ؟ئه
ــى     ــسانىي روھىيهتن ــان ئىن ــله ياراتق ــاللىقنى ۋە ال ــسانىي رېئ ئىن

  .ئاساس قىلىش كېرەك
 يـۇ، ئهممـا ئۇنىـڭ       -ساغالم بىـر روھ بىـر نهرسـىگه ئىـشىنىدىكهن         

ــوق       ــه ي ــېچ نهرس ــدىغان ھ ــشهنچىگه دااللهت قىلى ــۇ ئى ــدا ش ھاياتى
ــۇ مۇمك ــكهن، ب ــۇ؟ ئى ــۋېتىش «ىنم ــگه بۆلى ــۆزىنى ئىككى ــسىلىگه » ئ كې

بىـراق بـۇ بىنورمـال      . قالغان ئادەم شـۇنداق شـۇنداق بۇلۇشـى مـۇمكىن         
  .بۇنداق بىنورمال كىشىلهردىن تهكلىپ ساقىت بولىدۇ. ئهھۋال

ــى      ــشالر بۇلۇش ــت ئى ــا زى ــۇ ئىمانغ ــار يهردىم ــان ب دەرۋەقه ئىم
ــايهتته با    ــدىكى ئ ــاال تۆۋەن ــا اللهتائ ــۇمكىن بۇنىڭغ ــان  م ــان قىلغ ي

  . خاھىشنىڭ يۇقىرى بېسىملىق ئىستهكلىرى سهۋەپ بولىدۇ-نهپسى
كۆمۈشــــتىن توپالنغــــان كــــۆپ -ئايالالر،ئوغۇلالر،ئــــالتۇن«  

ــۈل     ــارەت كۆڭـ ــنلهردىن ئىبـ ــارۋىالر ۋە ئېكىـ ــاقالر ،چـ مالالر،ئارغىمـ
تارتىـــدىغان نهرســـىلهرنىڭ مـــۇھهببىتى ئىنـــسانالرغا چىرايلىـــق     

باقاسـى  (رىكچىلىكىـدە مهنپهئهتلىنىـدىغان  دۇنيـا تى  ئـۇالر .كۆرسـىتىلدى 
ــوق ــۈزەل   )ي ــدىغان گ ــسا قايتى ــدا بول ــڭ دەرگاھى ــهيئىلهردۇر؛الله نى ش
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شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن باشـــقىغا   (بـــاردۇر)يهنـــى جهنـــنهت (جـــاي
-14ســـۈرە ئـــال ئىمـــران ( »ئهمهس،جهنـــنهتكه قىـــزىقىش كېـــرەك

  ) . ئايهت 
سـهۋەبى  . بۇ ئىـشنىڭمۇ ئـۆزىگه يارىـشا سـهۋەبى ۋە مهنىـسى بـار             

-كى، ھــازىر دەپ ئــۆتكىنىمىزدەك، ئىنــسان روھىيــتىگه نهپــسى    شــۇ
 خاھىــشنىڭ -مهنىــسى شــۇكى ئىمــان نهپــسى. خــاھىش بېــسىم قىلىــدۇ

ــى رەت      ــۈر تهلىپىن ــسىنىڭ ئۆتك ــۇدەك ۋە نهپ ــل تۇرغ ــسىمىغا تاقابى بې
مهئىـسيهت  -يـۈز بهرگهن گۇنـاھ   بـۇ چاغـدا  . قىاللىغۇدەك كـۈچهيمىگهن 

بىـــراق ئىماننىـــڭ تهســـىرى . ئىمـــاننى تـــۈپتىن يوققـــا چىقارمايـــدۇ
بـۇ ھهقـته پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم        . ۋاقىتلىق يوقالغاندا يـۈز بىرىـدۇ     

زىنـــاخور مۇئمىنلىـــك ھالىتىـــدە تـــۇرۇپ زىنـــا « مۇنـــداق دەيـــدۇ؛ 
قىلمايـــدۇ؛ ئـــوغرى مۇئمىنلىـــك ھالىتىـــدە تـــۇرۇپ، ئوغرىلىـــق      

شـــۇ نۇقتىـــدىن قارىغانـــدا ئىماننىـــڭ كۈچىيىـــشى ۋە » ...قىلمايـــدۇ
ــلهن    ئاجىزلىش ــالىيىتى بى ــدىكى پائ ــداق چاغ ــساننىڭ ھهرقان ــشى ئىن ى

گۇنــاھ بولــسىمۇ، ســاۋاپ بولــسىمۇ؛ چــوڭ . زىــچ مۇناســىۋەتلىك بولىــدۇ
  .گۇناھ بولسىمۇ، ياكى چوڭ ساۋاپ بولسىمۇ ئىمانغا قاراپ بولىدۇ
  :بىز بۇنىڭدىن تۆۋەندىكى ئىككى ھهقىقهتنى خۇالسىلهيمىز

  .ئهمهل ئىماندىن ئايرىلمايدۇ: بىرىنچى
ــى ــان كهم: ئىككىنچ ــدۇ -ئىم ــادە بولى ــائهت. زىي ــادەت -ت  ئىب

ئىمانغــا . مهئىــسيهت بىــلهن كېمىيىــدۇ-بىــلهن زىيــادە بولىــدۇ، گۇنــاھ
  .شېرىك ئارىلىشىپ قالسا تامامهن يوق بولىدۇ

ــاكى      ــتىق، ي ــۇل تهس ــگهن نوق ــان دې ــرى ئىم ــك پىك مۇرجىئىلى
ــى ئىمانــ    ــاراپ، ئهمهلن ــارەت دەپ ق ــراردىنال ئىب ــتىق ۋە ئىق دىن تهس

  .ئايرىۋەتكهندە ئهنه شۇ دىنىي ۋە روھىي چېقىلدى
ــان     ــراق بولغ ــن يى ــڭ رودى ــر دىنىمىزنى ــۇ پىكى ــوقكى، ب ــهك ي ش

ــر مهرەز    ــان بى ــدىن يۇقق ــسهپه ۋە مهنتىقى ــۇرجىئه  . پهل ــلهپكى م دەس
ــداق     ــلهن ھېچقان ــيهت بى ــى ئهمهلى ــۇ پىكىرن ــاالر ب ــدىكى ئۆلىم ئېقىمى
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شـۇ  . ىـر دەپ قارىغـان    ئاالقىسى يـوق، نوقـۇل خىيـالىي دۇنيـادىكى پىك         
ــۇيىچه   ــته مۇشــۇ دىننىــڭ تهقهززاســى ب ــۆزى ئهمهلىيهت ئۆلىماالرنىــڭ ئ

ئــۇالر . ئهمهل قىلىــدىغان، پهزىلهتلىــك، تهقــۋادار ئــالىمالردىن ئىــدى 
ــان   ــهببۇس قىلمىغ ــشنىمۇ تهش ــان ۋە يالتىيى ــشتىن يالتايمىغ . ئهمهل قىلى

ــله   ــاد بى ــدە ئىتىق ــدە قهلهم تهۋرەتكهنلىرى ــى ھهققى ــۇالر فىقه ن ئهمهل ئ
ــر ــلهن قهلهم    -بى ــاڭ بى ــۇكهممهل ئ ــگهن م ــدۇ دې ــدىن ئايرىلماي بىرى

ــكهن ــالالر   . تهۋرەت ــۇرۇق خىي ــق ۋە ق ــسهپه، مهنتى ــس پهل ــېكىن نىجى ل
ــازغۇنلۇق، ئىزتىـــراپ ۋە يوچـــۇقالرنى پهيـــدا قىلـــدى  ۋاقىتنىـــڭ . ئـ

ــتى    ــۇ ئېغىرالشـ ــڭ قهدرى تېخىمـ ــۇ پىكىرنىـ ــلهن بـ ــشى بىـ . ئۇزىرىـ
ــاچۇرۇش    ــۆزىنى ق ــپلهردىن ئ ــالندىتهكلى ــىتىپ  ... باش ــۇقىردا كۆرس ي

ئۆتكىنىمىزدەك، تهكلىپـتىن ئـۆزىنى قـاچۇرۇش ئىنـسان تهبىئىيتىـدە بـار             
ــش ــلىكنى   «: ئى ــسىنى يېمهس ــڭ مېۋى ــادەمگه دەرەخنى ــرى ئ ــز ئىلگى بى

تهۋسىيه قىلدۇق، ئـۇ بـۇ تهۋسـىيهنى يادىـدىن چىقـاردى، بىـز ئۇنىڭـدا                
  )  .ئايهت -115سۈرە تاھا  ( » ھېچقانداق چىڭ ئىرادە كۆرمىدۇق

اللهنىـــڭ كىتابىـــدا بـــۇ ئىنـــسانىي كېـــسهلنىڭ داۋاســـى      
نهســـىههت قىلغىـــن، ۋەز نهســـىههت مۇئمىنالرغـــا -ۋەز«: ســـۆزلهنگهن
  ) . ئايهت -55سۈرە زارىيات  ( » پايدا قىلىدۇ

نهســىههت قىلىــش ئىمــان ھهققىــدە -بــۇ ئــايهتته كۆرســىتىلگهن ۋەز
بـــۇ ئـــايهت چـــۈنكى، . ۋەز نهســـىههت قىلىـــشقا قارىتىلغـــان ئهمهس

ــدۇ     ــا ئېلىۋاتى ــۈپىتىنى تىلغ ــگهن س ــۇئمىن دې ــڭ م ــۇنداق . ئۇالرنى ش
ــى    ــڭ تهقهززاس ــش ئىماننى ــىههت قىلى ــايهتتىكى ۋەز نهس ــۇ ئ ــكهن، ب ئى

كىـــشىلهر ئـــۆز روھىيتىـــدىكى . بـــۇيىچه ئهمهل قىلىـــشقا قارىتىلغـــان
ــسى ــۇپ   -نهپ ــل بۇل ــشتىن غاپى ــلهن ئهمهل قىلى ــسىمى بى ــشنىڭ بې خاھى
ــدۇ ــدا نه . قالى ــۇ ئهھۋال ــىدۇ  ب ــا چۈش ــش ئىزىغ ــسىال، ئى ــىههت قىلىن . س

ــتىن    ــاللىقتىكى ئهمهل بولۇش ــدە ۋە رېئ ــڭ قهلبتىكــى ئهقى ــان ئۆزىنى ئىم
ــدۇ  ــالىتىگه قايتى ــوغرا ھ ــارەت ت ــېكىن ۋەز. ئىب ــشنىڭ -ل ــىههت قىلى نهس

ئورنىغــــا مۇرجىئىلىــــك پىكــــرى كىلىــــپ، غــــاپىلالرنى تېخىمــــۇ 
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پ، دىلىمىــزدا غــاپىلالر مۇرجىئىلىــك پىكــرىگه ئاساســلىنى. ئهللهيلهتتــى
  !ئىمان بولغان ئىكهن، بىز مۇئمىن دەپ خاتىرجهم بولۇشتى

ــگهن    ــڭ ئىگهللى ــك پىكرىنى ــلهن مۇرجىئىلى ــشى بى ــڭ ئۆتى ۋاقىتنى
ــدى ــۇ كېڭهيـ ــى تېخىمـ ــهنت . دائىرسـ ــسان پىرسـ ــۈزدە توقـ ئهمهل يـ

دائىرىنــى ئىگهللىگهنــدە، مۇرجىئىلىــك پىكــرى يــۈزدە ئــون پىرســهنت  
ىـــسقىراپ، يـــۈزدە ئـــون ئهللىـــك ئهمهل ق. ئـــورۇننى ئىگهللهيتتـــى

پىرسهنتكه چۈشـۈپ قالغانـدا، مۇرجىئىلىـك پىكـرى ئهللىـك پىرسـهنتى             
ــدى ــورۇننى  . ئىگهللىـ ــمه ئـ ــسقارتىلغاندا ھهمـ ــۈنلهي قىـ ئهمهل پۈتـ

ئاخىرىـدا مۇنـداق دەيـدىغان      . مۇرجىئىلىك پىكـرى ئىگهلـلهپ كهتتـى      
ـ            «: ئادەملهرمۇ چىقتى  وق كىمـدە كىـم اللهتىـن باشـقا مهئبـۇد بهرھهق ي

ــا    ــى بهج ــر ئهمهلن ــدىن بى ــڭ ئهمهللىرى ــسالم دىنىنى ــسه، گهرچه ئى دې
  ».كهلتۈرمىگهن تهقدىردىمۇ، ئۇ مۇئمىن

ــا   ــۇ چـــوڭ باالالرغـ ــۇ كېيىنكـــى دەۋردە ئىـــسالم تېخىمـ ئهنه شـ
  !گىرىپتار بولدى

ئىقتىــــسادنىڭ شــــىددەت بىــــلهن كۆپىيىــــشنىڭ تهســــىرىدە 
ــدى   ــدا بول ــلىك پهي ــىيالر دەۋرىــ  . راھهتپهرەس ــۇ  ئابباس دىكى يهنه ب

  .چوڭ بىر ئازغۇنلۇق
ــلىك    ــدىال راھهتپهرەســ ــڭ ئاخىرلىرىــ ــۇمهۋىيلهر دەۋرىنىــ ئــ

ــلىغان   ــشقا باشــ ــا چىقىــ ــدىكى   . ئوتتۇرىغــ ــۇ چاغــ ــېكىن ئــ لــ
ــدى   ــك ئى ــى چهكلى ــلىكنىڭ دائىرس ــاھابىلهر  . راھهتپهرەس ــشىلهر س كى

ــسادنىڭ     ــشى، ئىقتى ــى تۆۋەنلى ــدىن تهدرىج ــۇقىرى پهللى ــۆرلىگهن ي ئ
  .راھهتپهرەسلىككه سهۋەپ بولغان ئىدىشىددەت بىلهن كۆپىيىشى 

ــۆمهر  ــسۇن  (ئ ــدىن رازى بول ــله ئۇنىڭ ــۇ   ) ال ــدە ش ــڭ دەۋرى نى
ئۆمهرنىــڭ . دەۋرگه نىــسبهتهن تهســهۋۋۇر قىلغۇســىز كــۆپ مــال كهلــدى

ــى       ــشۇرۇپ بهرگىل ــى تاپ ــراج مېلىن ــسى خى ــان ۋالىي ــرەينگه قويغ بهھ
  :كهلگهندە كىشىلهر شام نامىزى ئوقۇۋاتاتتى
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ــال ئېل  - ــك مـ ــدىڭ؟ قانچىلىـ ــپ كهلـ ــۆمهر -ىـ ــدى ئـ دېـ
  .ۋالىيسىغا

  . دېدى، ۋالىي-بهشيۈزمىڭ  -
  بهشيۈزمىڭنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟  -
ھهئه، يۈزمىــــڭ،  يۈزمىــــڭ، يۈزمىــــڭ، يۈزمىــــڭ،يهنه   -
  .يۈزمىڭ
  .كېتىپ ئهته كهل، مۈگدەپ قاپسهن  -

ــت     ــيۈزمىڭنىڭ راسـ ــۆمهر بهشـ ــدى، ئـ ــسى كهلـ ــي ئهتىـ ۋالىـ
ئـــى : ۇنبهرگه چىقىـــپ مۇنـــداق دېـــدىئىكهنلىكىنـــى بىلىـــپ، مـــ

ــسانالر ــالپ   ! ئىن ــساڭالر جىڭ ــشنى خالى ــالپ ئېلى ــدى، جىڭ ــال كۆپهي م
  .كهمچىلهپ ئېلىشنى خالىساڭالر كهمچىلهپ ئېلىڭالر. ئېلىڭالر

ــال    ــۆپ مـ ــىز كـ ــهۋۋۇر قىلغۇسـ ــسبهتهن تهسـ ــا نىـ ــۆز ۋاقتىغـ ئـ
چـــــۈنكى، ئـــــۇالر پهيغهمـــــبهر . مۇســـــۇلمانالرنى بۇزالمىـــــدى

ــساالمغا يــ  ــاۋاتاتتى ئهلهيهىس ــر دەۋردە ياش ــالى  . ېقىن بى ــا ئاي ئۇالرغ
كۈنـــدىلىك ئۇزۇقىـــدىن تـــېجهپ ئاشـــۇرغان پىتىرناننىـــڭ پـــۇلىنى  

) الــله ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇن(بهيتۇلمالغــا قايتۇرۋېتىــدىغان ئــۆمهر 
ــله ئــۇالردىن رازى بولــسۇن(يهنه چــوڭ ســاھابىلهر  نــى تىجــارەتكه )ال

لهنىـڭ ھـۆكمىنى ئىنـسانالر      ماڭغىلى قويمـاي ئـۆز يېنىـدا تۇرغـۇزۇپ، ال         
قىلىـشتىن ئىبـارەت مـۇھىم ۋەزىپىنـى ئورۇنداشـتا ئـۇالر        ئىچىـدە ئىجـرا  

  .بىلهن ھهمكارلىشىۋاتاتتى
ــىي    ــۇ ئابباس ــدە بولۇپم ــاخىرقى دەۋرلىرى ــڭ ئ ــا ئۇمهۋىيالرنى ئهمم
دەۋرلىرىـــدە ئىقتىـــسادنىڭ بۇزغـــۇنچىلىقى ھـــاالكهتكه ســـۆرەش     

ــى  ــپ يهتت ــسىگه بېرى ــدارالر ئ. دەرىجى ــدىن  ھۆكۈم ــسى بهيتۇلمال ائىلى
ــاز« ــدە ئىمتىي ــدى »ئاالھى ــگه ئى ــا ئى ــدىن . الرغ ــدىن ھهددى بهيتۇلمال

زىيادە ئىـسراپخورلۇق بىـلهن خىـراجهت قىلغاننىـڭ سـىرتىدا شهخـسىي             
ــدى ــان ئى ــۇ . خهزىنىلهرنــى قۇرغ ــالالر يىلم ــدىكى م  -شهخــسىي خهزىنى

ــدى  ــارتۇق دۆۋىلهنمهكــته ئى ــل ئ ــر. يى ــۇ ئۆزلىرىنىــڭ -ۋەزى  ۋۇزۇراالرم
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ــوۋغا  خ ــڭ سـ ــۈكلىرىگه ۋە خهلىپىلهرنىـ ــىي مۈلـ ــاالملىرىغا -ۇسۇسـ  سـ
ــدە    ــسراپچىلىق ئىچى ــىغاندەك ئى ــى ياش ــدارالر جهمهت ــپ، ھۆكۈم تايىنى

ــايتتى ــال. ياش ــڭ م ــدىكى  -تىجارەتچىلهرنى ــى ۋاقتى ــالىرىمۇ ئهين  دۇني
دۇنيــا ئىقتىــسادىغا قارىغانــدا ھهقىــقهتهن كىــشىنىڭ ئىــشهنگۈسى      

ــدى  ــۆپ ئى ــۈدەك ك ــى ۋا. كهلمىگ ــراق  ئهين ــهرقتىن يى ــراق ش ــدا يى قتى
ــڭ    ــۇلمان تىجارەتچىلهرنى ــسى مۇس ــڭ سودى ــۈن دۇنيانى ــچه پۈت غهربكى

ــدى ــدا ئىـ ــر  . قولىـ ــسى گهرچه بىـ ــىندىبادنىڭ ھېكايىـ ــى سـ دېڭىزچـ
ئهپــسانه بولــسىمۇ ئهينــى زامانــدىكى ســودىگهرلهر دۇنياســىنىڭ      

يــانچۇقالر ئاقچىالرغــا تولــدى،   . ســۈرىتىنى تهســۋىرلهپ بېرەلهيــدۇ  
ۋەھــالهنكى، دىلالرنــى .  تېــشىپ تــۇردى-مۈشــلهر ئېــشىپ كۈ-ئــالتۇن

قـــولالر اللهنىـــڭ مۇســـتهھكهم ئارغامچىـــسىنى ! غهپـــلهت باســـماقتا
  .ئىدى قۇيىۋەتمهكته

شۇ سـهۋەبلىك ئهدەبىيـات، تـارىخ كىتابلىرىـدا ھېكـايه قىلىنغـان             
ــدى  ــا ئىــ ــك تارقالماقتــ ــلىك ۋە چىرىكلىــ ــسالم . راھهتپهرەســ ئىــ

  :بىر ئهۋرىشكىسىگه قاراڭشهرقىدىكى راھهتپهرەسلىكنىڭ 
ــى  «  ــيهت بىرەتت ــايىتى ئهھمى ــىمىغا ناھ ــوي مۇراس ــىيالر ت . ئابباس

خهلىــپه مهھــدىنىڭ ئــوغلى ھــارۇن رەشــىدنى زۇبهيــدە خــانىم بىــلهن  
نىكاھالندۇرغانـــدا قىلغـــان ئىـــشلىرىغا قـــاراپ، ئابباســـىيالرنىڭ     
دەســلهپكى خهلىپىلىرىنىــڭ قانچىلىــك ئىــسراپخورلۇق قىلغــانلىقىنى     

مهھـــدى تـــوي كۈنىـــسى ئىـــسالم تارىخىـــدا . لغىلى بولىـــدۇكـــۆرۈۋا
ــوي     ــدۇغىلىق ت ــان داغ ــۈزۈپ باقمىغ ــېچكىم ئۆتك ــۇرۇن ھ ــدىن ب ئۇنىڭ

ــۈزدى  ــاپىتى ئۆتكـ ــۈش   . زىيـ ــشىلهرگه كۈمـ ــسى كىـ ــۇ كۈنىـ ــۇ شـ ئـ
توشـقۇزۇلغان ئـالتۇن قــاچىالرنى؛ ئـالتۇن، ئىپــار، ئهنـبهر توشــقۇزۇلغان     

زىنــنهت ۋە - زىبــۇكىلىنچهكنــى. كۈمــۈش قــاچىالرنى بهخــشهندە قىلــدى
ــتىدىكى     ــنچهك ئۈس ــدىكى، كېلى ــۇنچه زىننهتلى ــلهن ش ــاۋاھىراتالر بى ج

  ».زىننهت ۋە جاۋاھىراتالرنىڭ ئېغىرلىقىدىن ماڭالماي قالدى-زىبۇ
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ــپه مهئمــۇن بورانغــا يۈزمىــڭ «: شابىــشتى مۇنــداق دەيــدۇ خهلى
ــۇق بهردى    ــون دەرھهم تويل ــك مىلي ــار ۋە ئهللى ــسى  . دىن ــوي كېچى ت

شــامنىڭ ئىــسى كــۆپ چىقىــپ . نه ئهنــبهر شــام يــاقتىدا ئالــدىغا يــۈز
ــدە خــانىم ــتهر، : كهتكهنلىكــتىن، زۇبهي ــسراپخورلۇقمۇ يې شــۇنچىلىك ئى

. دېـدى ! بۇ ئهنبهر شـامنى ئېلىۋېتىـپ، ئـادەتتىكى شـامنى كهلتـۈرۈڭالر           
بــۇران مهئمۇنغــا كۆرۈنــۈش قىلغانــدا، مهئمــۇن ئۇنىڭغــا يېڭــى       

تۇنـدىن توقۇلغـان بـورا      چـاچقۇ ئال  . ئىچىدىن چاچقۇ چىقىرىـپ چـاچتى     
ــتى  ــتىگه چۈش ــۇن. ئۈس ــۇ بهلهن    : مهئم ــانىي خۇيم ــى ھ ــهھنى ئىبن س

  :دەپتىكهن، دەپ مۇنۇ شېئىرنى ئوقۇدى
  كىچىكى بارچىسى،-پارقىرىدى خېنىمالر چوڭ 

  .ئالتۇن يهرگه تۆكۈلگهندەك گۆھهر دانچىسى
ــدى     ــاچقۇنى ئالمى ــېچكىم چ ــانالردىن ھ ــازىر بولغ ــورۇنغا ھ . س

ــۇن ــاچقۇ رە: مهئم ــدى چ ــدىمۇ؟ دې ــدە  . ت قىلىن ــلهن زۇبهي ــۇنىڭ بى ش
ــر دانىنـــى ئالـــدى  ــۇلىنى ئۇزۇتـــۇپ، بىـ ــقىالر . قـ ــانلىرىنى باشـ قالغـ

بـۇ قېتىمقـى تويغـا خهلىـپه مهھـدى ئـۆزى ئىـشلهتكهن زور               . تېرىۋالدى
مىـــڭ دىنـــار 388مهبلهغنـــى قوشـــماي ھېـــسابلىغاندا بىـــر مىليـــون 

  ».خهجلىدى
يىغــا ئوتتــۇزبهش زۇبهيــدە خــانىم ئــۆگهي ئــوغلى مهئمۇننىــڭ تو

ــم    ــدا چىقىـ ــون دەرھهم ئهتراپىـ ــۇزيهتته مىليـ ــلهن ئوتتـ ــون بىـ مىليـ
  .كهتكهنلىكىنى جهزىملهيدۇ

ــارۇن   « ــسى ھـ ــسراپخورلۇقتا دادىـ ــېخىيلىق ۋە ئىـ ــۇن سـ مهئمـ
بـۇنى ئۇنىـڭ ھهسـهن ئىبنـى سـهھلىنىڭ قىـزى            . رەشىدنى بېسىپ چىقتى  

لى بــۇراننى نىكاھىغــا ئالغانــدا قىلغــان چىقىملىرىــدىن كــۆرۈۋالغى     
مهئمـــۇن بوراننىـــڭ قېـــشىغا <: ئهرەبـــى مۇنـــداق دەيـــدۇ. بولىـــدۇ

ــۇيرۇپ      ــون دەرھهم ب ــون مىلي ــهھلىگه ئ ــى س ــهن ئىبن ــدا ھهس ماڭغان
  ». بۇنىڭغا بىر ئىقلىمىنىڭ خىراجىتىنى قوشۇپ بهردى. بهردى
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ــدۇ   ــداق دەي ــان مۇن ــى خهلك ــى   «: ئىبن ــهن ئىبن ــۇن ھهس مهئم
ــر يىلل    ــڭ بى ــۋاز ئىقلىمىنى ــارىس ۋە ئهھ ــهھلىگه پ ــى  س ــق خىراجىتىن ى

  ».بېرىۋەتكهن
ــۇزۇپ       ــدىكى ب ــۇ توي ــهھلىنىڭ ب ــى س ــهن ئىبن ــئۇدى ھهس مهس

ــدۇ     ــداق دەي ــۋىرلهپ مۇن ــسراپچىلىقلىرىنى تهس ــشلىرى ۋە ئى « :چېچى
ھهسهن بـۇ تويـدا نه جـاھىلىيهتته، نه ئىـسالمدا ھېچقانـداق پادىـشاھ               

ھهســــهن ھاشــــىم . چېچىــــپ باقمىغــــان چــــاچقۇالرنى چــــاچتى
ــدىكىلهرگه، قۇم ــائىر جهمهتىـ ــدانالرغا، شـ ــار  -انـ ــا ئىپـ يازغۇچىالرغـ
ھهربىـــر چۇماقتـــا زېمىـــن نـــاملىرى، چـــۆرە . چۇمـــاقلىرىنى چـــاچتى

-ئۇالغالرنىــڭ ســۈپهتلىرى ۋە باشــقا مــال-قىزالرنىــڭ ئىــسىملىرى، ئــات
ــاق     ــۇپ، چۇم ــاقچىالر بۇل ــۈلگهن باغ ــرى پۈت ــڭ تېزىملىكلى مۈلۈكلهرنى

ــيىگه ي    ــۇپ، تهلى ــپ ئۇق ــۇنى ئېچى ــشى ئ ــكهن كى ــا چۈش ــشا قۇلىغ ارى
ــشۇرۇۋاالتتى    ــدىن تاپـ ــسۇس ۋەكىلـ ــانلىرىنى مهخـ ــهن . چىققـ ھهسـ

شۇنىڭدىن كېـيىن قالغـان ئـادەملهرگه تهڭـگه تىلالالرنـى، ئىپـارالرنى،             
ــاچتى  ــۇالچلىرىنى چــ ــبهر كۇمــ ــڭ الۋ . ئهنــ ــۇن ۋە ئۇالرنىــ مهئمــ

ــۈنلهردىكى     ــان ك ــشىدا تۇرغ ــهننىڭ قې ــڭ ھهس ــكهرلىرىگه ئۇالرنى لهش
ــپ بهردى، ھهييـــ  ــى قىلىـ ــېمىچىلهر،  چىقىملىرىنـ ــالالر، كـ ارالر، ھاممـ

ــوڭ  ــدىكى چ ــكهر ئىچى ــپ   -لهش ــى قىلى ــسىنىڭ چىقىمىن ــك ھهممى كىچى
  ».بهردى

ــسى    ــىيه خهلىپىـ ــۇترىنهدىي ئابباسـ ــزى قـ ــڭ قىـ خۇمارىۋىيهنىـ
  !مۇئتهزىدكه نىكاھالنغاندىكى ئىسراپچىلىقالرغا قاراڭ

مىـــسىر ۋالىيـــسى خۇمـــارىۋىيهگه شـــۇنداق جىـــق مـــالالرنى «
ــى،   ــارالپ بهردىك ــشكهن   تهيي ــا ئېرى ــۈگىمهس بايلىقق ــارىۋىيه ت خۇم

ــۋەردى    ــقىالرغا بىرى ــالالرنى باش ــداردىكى م ــشىدەك زور مىق ــى . كى ئىبن
ــدا ھــېچكىم كــۆرۈپ  : دوقماقنىــڭ دېيىــشىچه خۇمــارىۋىيه ئهينــى ۋاقتى

باقمىغــان ۋە ئــاڭالپ باقمىغــان كــۆپ نهرســىلهرنى قىــزى بىــلهن بىلــله 
  .يولغا سالغان
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ــڭ بىر  ــي قوليازمىالرنىـ ــد  مهئرىزىـ ــى جىلىـ ــدە -319ىنچـ بېتىـ
ــدۇ ــداق دەي ــلهن چــوڭ «: مۇن ــزى بى ــارىۋىيه قى ــمه -خۇم كىچىــك ھهم

ــالدى   ــا س ــۇپ يولغ ــىلهرنى قوش ــۇق،   . نهرس ــالتۇن پۇتل ــدىن ئ جۈملى
ــۇپ       ــۆز قۇيـ ــلهن كـ ــۈھهرلهر بىـ ــا گـ ــك بىباھـ ــالتۇن گۈمبهزلىـ ئـ
ــالتۇن    ــۇقىدىغان ئ ــپۇراق س ــۆتنى؛ خۇش ــدۇقتىن ت ــنهتلهنگهن ئورۇن زىن

ــۈزنى؛ ھه ــدىن ي ــى  ھاۋانچى ــار لىــق كهمهردىــن مىڭن ــون دىن ــرى ئ ربى
خۇمـارىۋىيه يهنه قىـزى باغـداتقا بېـرىش         . بىلله قوشـۇپ يولغـا سـالدى      

ــاس    ــا تهقق ــاھ ۋە ئوردىغ ــدە ئارامگ ــر ئۆتهڭ ــدىغان ھهربى ــدا ئۆتى يولى
ھهربىــــر . قىلىنغــــان چۈشــــكۈنخانىلهرنى تهييارالشــــقا بۇيرىــــدى

ئۇنىــڭ . ىلىنــدىئارامگاھتــا قىزىغــا الزىــم بولىــدىغان نهرســىلهر تهق ق
ــۈرگهن راھهت   ــهپىرىدە سـ ــوي سـ ــزى تـ ــڭ  -قىـ ــاراغهتلهر بىزنىـ  پـ

  ».مهنبهلهردە خاتىرىلهنمىگهن
ــۇ ئايالغــا مىليــون دەرھهم «: ئىبنــى خهلكــان مۇنــداق دەيــدۇ ب

بـــۇ ئۇنىـــڭ جابـــدۇق چىقىملىـــرى ئالدىـــدا  . تويلـــۇق بېـــرىلگهن
بــۇ تويغــا تهييــارلىق قىلىــش ۋەزىپىــسىنى ئۈســتىگه . ھېچنهرســه ئهمهس

ئالغان ئىبنى جهسـساس جهۋھىـرى تـوي تهييارلىقىـدىن ئاشـقان تـۆت              
  ».يۈزمىڭ دىنار مۇكاپاتقا ئېرىشتى

ــنىڭ      ــون ئهندەلۇس ــى زىنن ــۇن ئىبن ــدە مهئم ــۇمهۋىيلهر دەۋرى ئ
بــۇ ئوردىغــا بهك جىــق . تهلىــتله دېــگهن يېرىــدە بىــر ئــوردا ياســاتتى

ئوردىنىــڭ چىــڭ ئوتتۇرىــسىدا بىــر كــۆلچهك،     . پــۇل خهجلهنــدى 
كنىڭ چىـڭ ئوتتۇرىـسىدا گۈللـۈك رەڭلىـك ئهيـنهك گـۈمبهز، بـۇ               كۆلچه

ــتىدىن      ــۈمبهز ئۈس ــپ، گ ــپ چىقىرىلى ــۇ تارتى ــتىگه س ــڭ ئۈس گۈمبهزنى
گــۈمبهز ســۇغا چىــداملىق قۇينــا    . ئهتراپقــا تهڭ يېيىــپ چۈشــهتتى  

مهئمــۇن گــۈمبهزدە ئولتۇرســا ئۇنىڭغــا . مىخالرغــا بهنــدلهنگهن ئىــدى
ېقىلـسا، ئاجايىـپ كـۆركهم بىـر        گـۈمبهزگه شـام ي    . سۇ تېگىپ قالمـايتتى   
  .مهنزىرە كۆرۈنهتتى
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ــسراپخورلۇق ۋە   ــڭ ئىـ ــىيالر ۋە ئۇمهۋىيالرنىـ ــۇقىرىقىالر ئابباسـ يـ
ــاالس   ــسمى، خ ــر قى ــازال بى ــلىكىنىڭ ئ ــان  . راھهتپهرەس ــڭ قىلغ ئۇالرنى

 -شــۇنداق قىلىــپ كىــشىلهر ئهيــش...  ئهتكهنلىــرى بهك جىــق-قىلغــان
  . پاراغهتكه بېرىلدى-ئىشرەتكه ۋە راھهت

  .ھهزارەت توغرا ئۇقۇمىدىن چهتنهشكه باشلىدى
دەرۋەقه، ئابباســىيالرنىڭ شــهرقتىكى ھهزارىتــى ئۇمهۋىيالرنىــڭ    
ئهندەلۇســتىكى ھهزارىتــى مىمارچىلىقنىــڭ نــادىر ئــۈلگىلىرىنى بارلىققــا  

ــۈردى ــۇقىرى  . كهلت ــوگىيه ۋە باشــقا پهنلهردىكــى ي ــومېتىرىيه تېخنول گېئ
بۇلــۇپ تۇرغــان بــۇ ئۈلگىلهرنىــڭ ماھــارەت ۋە تهرەققىياتالرغــا شــاھىت 

ــته  ــاقلىنىپ كهلمهك ــازىرغىچه س ــا ھ ــالىرى ت ــڭ . ئىزن ــېكىن ھهزارەتنى ل
راھهتپهرەســـلىككه ئېغىـــشى، كىـــشىلهرنى دۇنيـــا بىـــلهن گـــولالپ،  

 پـاراغهت بىـلهن اللهنىـڭ يولىـدا         -ئاخىرەتتىن كاشـىال قىلىـشى، راھهت     
. هيــدۇجىهــات قىلىــشتىن مهشــغۇل قىلىــشى ئىــسالم روھىغــا تــوغرا كهلم 

بـۇ ئـازغۇنلۇق ئـاخىرى ھاالكهتلىـك        . بهلكى بـۇ بىـر ئـازغۇنلۇق ئىـدى        
بىــز بــۇ يهردە ھهزارەتنىــڭ ھهمــمه    . نهتىجىــلهرگه ئېلىــپ بــاردى  

ــى ئهمهس   ــكهن دېمهكچ ــۇپ كهت ــراقال بۇزۇل ــاھهلىرى بى ــسالمىي . س ئى
ــىلهر    ــشى نهرسـ ــان ياخـ ــسىدا نۇرغۇنلىغـ ــنىڭ سايىـ ــمهت قاراشـ قىمـ

ــان ــاقلىنىپ قالغ ــازغ. س ــراق ئ ــدە،  بى ــۇپ كهتكهن ــۆپ بۇل ۇنلۇق بهك ك
. ئىالھــــى قــــانۇنىيهت بــــۇيىچه مــــۇقهررەر يىمىــــرىلىش بولــــدى

بۇنىــڭ . راھهتپهرەســلىككه يهنه ئىككــى ئــازغۇنلۇق قوشــۇلۇپ كهلــدى
-بىــرى، دىــدەكلهرنىڭ كۆپىيىــشى، يهنه بىــرى، خهلىپىلهرنىــڭ، ۋەزىــر

ــمه    ــدە نهغ ــىر ئىمارەتلىرى ــڭ قهس ــدا  -ۋۇزۇراالرنى ــڭ پهي  ناۋاچىالرنى
  .بولۇشىدۇر

ــسالم   ــسىدە ئى ــۇرۇش قىلىــش نهتىجى ــلهن ئ دىــن دۈشــمهنلىرى بى
ــدى  ــلهن كۆپهي ــىددەت بى ــدەكلهر ش ــىدا دې ــسى . دۇنياس ــدەك سودى دى

ــى ــدى . قىززىــپ كهتت ــاالالر يامرى ــل ب ــدىن ھهرخى ــته . بۇنىڭ جهمئىيهت
ــۇ ئهۋج      ــۇزۇقچىلىقالر تېخىم ــلىك ۋە ب ــۈرۈۋاتقان راھهتپهرەس ــۈم س ھۆك



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
214

ــدى ــس. ئال ــدەكلهر پىتنى ــان  دې ــشاشال يام ــسىگه ئوخ ــساد پىتنى ى ئىقتى
ــدى ــڭ ۋە    . بول ــدەكلهر خهلىپىلهرنى ــۇكى، دې ــولغىنى ش ــان ب ئهڭ يام

ئـــوردا . ۋەزىرلهرنىـــڭ ئوردىلىرىـــدا بۇزۇقچىلىـــق رولىنـــى ئوينىـــدى
ــالىي    ــۇپ، ئـ ــغۇل بۇلـ ــىغا مهشـ ــدەكلهر تاماشاسـ ــايىنلىرى دېـ خوجـ

ــدى  ــشلىرىنى قىاللمى ــسهتلىك ئى ــسالم . مهق ــسىدا ئى ــدەكلهر ئارى غا دې
ــارا   ــۇدى ۋە ناســ ــاقالۋاتقان يهھــ ــك ســ ــسالرچه ئۆچمهنلىــ نىجىــ

بـــۇ دېـــدەكلهر ئوردىـــدا تۇرغـــانلىق    . دىـــدەكلىرىمۇ بارئىـــدى 
ــيله  ــت ۋە ھى ــدىلىنىپ، سۈيىقهس ــىتىدىن پاي ــدا -پۇرس ــى پهي مىكىرلهرن

ــىال     ــلهن كاش ــاغرىقلىرى بى ــاش ئ ــىي ب ــدارالرنى خۇسۇس ــپ، ھۆكۈم قىلى
ــدا  ــقا، ھۆكۈم ــۇقراالرنى باشقۇرۇش ــپ، پ ــئۇلىيهتلهرنى قىلى ــق مهس رغا اليى

ــۇلمان      ــان مۇس ــرا قىلىۋاتق ــهرىئىتىنى ئىج ــڭ ش ــشقا ، اللهنى ــادا قىلى ئ
  !ھۆكۈمدارغا اليىق بۈيۈك ئىشالرنى قىلىشقا پۇرسهت بهرمىدى

راھهتپهرەســـــلىك ھاۋاســـــى، دىـــــدەكلهرنىڭ كۆپىيىـــــشى 
ئــاتلىق ئهڭ ئېغىــر بۇزغــۇنچى ۋە » نهغمىچــى دېــدەكلهر«نهتىجىــسىدە 

ــرەكتىن چىقــ  ــى كې ــا چىقت ــۈم  . ارغۇچىالر ئوتتۇرىغ ــدا ھۆك ــى ۋاقتى ئهين
ــداق     ــىدا بۇنــ ــۇمى ھاۋاســ ــلىكنىڭ ئۇمــ ــۈرگهن راھهتپهرەســ ســ
نهغمىچىلهرنىــڭ پهيــدا بۇلۇشــى تهبىئىــي ھالــدا بهك چــوڭ ئــاغۇنلۇقنى 

ــدى ــدا قىل ــېچىش«. پهي ــۈل ئ ــمه«، »كۆڭ ــش-نهغ ــاۋا قىلى ــا » ن يولغ
ل ئـېچىش ئهينـى     قۇيۇلۇپال قالماستىن، بهلكـى ئايـالالر ئـارقىلىق كۆڭـۈ         

ــېقىش     ــان ب ــڭ ج ــۈم ئادەملهرنى ــر تۈرك ــدىكى بى ــۆنىرى«ۋاقتى گه »ھ
بـۇ ھـۈنهرۋەنلهر ئـاۋازى سـاز دېـدەكلهرنى تېپىـپ، مهشـىق              . ئايالندى

 قوشـاقالرنى يادقـا     -قىلدۇرۇپ، ئهرلهرنىـڭ كـۆڭلىنى ئاچىـدىغان بېيـت        
يــاكى ئــۇالرنى قېــشىدا ئېلىــپ قېلىــپ، ئويۇنغــا  . ئالــدۇرۇپ ســاتاتتى

 غوجامالرنىـــڭ ئۆيلىرىـــدە كۆڭـــۈل -ايۋەتچىلهرنىـــڭ، بهگئـــامراق ب
ــتۇراتتى ــورۇنلىرىنى ئۇيۇشـ ــېچىش سـ ــارابالر . ئـ ــشتا شـ ــۈل ئېچىـ كۆڭـ

ــشاتتى  ــۆتكىچه داۋاملىـ ــرىم كېچىـــدىن ئـ ــشىلهر . ئىچىلىـــپ، يېـ كىـ
خــۇدانى يــاد ئېتىــشتىن، الــله يولىــدا جىهــاد قىلىــشتىن كاشــىال بۇلــۇپ  
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ــاالتتى ــۇ ك . ق ــۇپال يهنه تېخىم ــى قۇپ ــېچىش  ئهتىگىن ــۈل ئ ــۈك كۆڭ ۆڭۈلل
بۇنـــداق كېتىۋەرســـه يىمىـــرىلىش . ســـورۇنلىرىنى خىيـــال قىلىـــشاتتى

  !مۇقهررەر ئىدى
ــدى   ــدا بولمى ــراقال پهي ــشالر بى ــۇ ئى ــا . دەرۋەقه، ب ــى بۇنىڭغ بهلك

ــى    ــت كهتت ــۆپرەك ۋاقى ــىردىن ك ــى ئهس ــسىمۇ ، . ئىكك دۆلهت يىمىرىل
ــدى  ــاقلىنىپ قال ــن س ــ . دى ــانچه تۈرل ــدەك بىرق ــدا تۆۋەندىكى ۈك بۇنىڭ

ــدى  ــار ئى ــهۋەپ ب ــڭ  : س ــداتتا خهلىپىلهرنى ــق پايتهخــت باغ بۇزۇقچىلى
ــايتهختكه كهڭ    ــلىنىپ، پ ــىرلىرىدىن باش ــڭ قهس ــوردىلىرى ۋە بايالرنى ئ

ــدى ــمىغانالر   . يامرى ــاكى قاتناش ــسۇن، ي ــقانالر بول ــا قاتناش بۇزۇقچىلىقق
ــايتتى   ــار قىلم ــۇنى ئىنك ــدى ئ ــېچكىم ئهم ــسۇن ھ ــان . بول ــراق قالغ بى

ــۇ يه  ــى ب ــايالر تېخ ــان   ج ــىرىگه ئۇچرىمىغ ــڭ تهس ــك بۇزۇقچىلىقنى رلى
ــدى ــويىچه   . ئى ــى ب ــڭ تهقهززاس ــۇلمانالر ئىماننى ــايالردىكى مۇس ــۇ ج ئ

ــاتتى    ــا كهلتۈرۋاتـ ــى بهجـ ــسالم دىنىنـ ــنچه  . ئىـ ــق كېيىـ بۇزۇقچىلىـ
ــا يۇقۇشــقا باشــلىدى  ــايتهختتىن قالغــان ئىقلىمالرغ ــشىلهر ياخــشى . پ كى

ايـــسا، ئىـــشالرغا بـــۇيرۇپ، يامـــان ئىـــشالرنى توسۇشـــتىن يالت    
ــانۇنىيهتتۇر  ــى قـ ــشى ئىالھـ ــڭ يامرىـ ــسانالرنىڭ « : بۇزۇقچىلىقنىـ ئىنـ

قىلغــان گۇنــاھلىرى تۈپهيلىــدىن، قۇرۇقلۇقتــا ۋە دېڭىــزدا ئـــاپهت      
ــۈزبهردى ــر    . ي ــشلىرىنىڭ بى ــسۇن، دەپ قىلمى ــۇالرنى تهۋبه قىل ــله ئ ال

  ) . ئايهت -41سۈرە رۇم  ( » قىسمىنىڭ جازاسىنى ئۇالرغا تېتىتتى
ــىيالر جهم ــدى  ئابباس ــۇنداق بول ــدە ئهنه ش ــشىلهر ھهق . ئىيىتى كى

ــپ،    ــز تارتىـ ــپ يىلتىـ ــق تارقىلىـ ــدا بۇزۇقچىلىـ ــا قايتمىغانلىرىـ يولغـ
ــوپ  ــى ت ــسالمىي جهمئىيهتن ــارتتى -ئى ــلهن دەم ت ــوپى بى ــاخىرى .  ت ئ

ــدى  ــدا يىمىرىل ــڭ قولى ــسى تاتارالنى ــىيالر ئىمپېرىيى ــدەلۇس . ئابباس ئهن
كىن ئىـــسالم لـــې. ئهھلـــى ســـهلىبلهرنىڭ قـــولى بىـــلهن يىمىرىلـــدى

ــدى  ــاقلىنىپ قال ــسىنىڭ   . س ــسالم ئهقىدى ــدە ئى ــشىلهرنىڭ قهلبلىرى كى
ــدى   ــان ئىـ ــرى قۇرۇمىغـ ــاھ  ...  يىلتىزلىـ ــدە گۇنـ ــۇنداق، ئهقىـ -شـ

خۇراپـــات، دىنــى مهجبــۇرىيهتلهرنى ئـــادا   -مهئىــسيهت، بىــدئهت  
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لـــېكىن ئهقىـــدە . قىلماســـلىق تۇمـــانلىرى ئاســـتىدا قالغـــان ئىـــدى
... دىـــسىال ئـــوت ئـــاالتتىئهقىـــدە چۇغىغـــا پۈۋ.ئـــۆلمىگهن ئىـــدى

ــشىلهرگه  ــاالھىددىن كىــ ــراقالپ   «: ســ ــدىن يىــ ــڭ يولىــ اللهنىــ
ــا   ــدۇڭالر، اللهنىـــڭ يولىغـ ــۇپ بولـ ــۈن مهغلـ ــالر ئۈچـ كهتكهنلىكىڭـ

ئىــسالمغا «دېگهنــدە، قۇتــۇز » ... قــايتمىغۇچه غهلىــبه قازىنالمايــسىلهر
ــدى ــۇۋال بولـ ــوغى  » ... !ئـ ــدە چـ ــدە ئهقىـ ــان كۆتۈرگهنـ دەپ چۇقـ

 ســهلىپلهر -، مۇســۇلمانالر مىــسىر ۋە شــامدا ئهھلــىقايتىــدىن يېلىنجــاپ
ھهل قىلغـۇچ غهلىـبه ھهتىـن جېڭىـدە قولغـا           . ئۈستىدىن غهلىبه قازانـدى   

بۇنىــڭ بىــلهن . ئهينــى جــالۇت ئۇرۇشــىدا تاتــارالر يېڭىلــدى. كهلــدى
تاتـــارالر ئىـــسالمغا كىرىـــپ ئۇالرنىـــڭ ھاياتىـــدا ناھـــايىتى چـــوڭ 

ى مــۇداپىئه قىلىــدىغان ئهڭ ئــۇالر كېيىــنچه ئىــسالمن. بۇرۇلــۇش بولــدى
  .جهڭگىۋار قوشۇنغا ئايالندى

ــا   ــۇدەك بۇزۇلغاچقـ ــۈزىگىلى بولمىغـ ــىيالر ئېمپىرىيـــسى تـ ئابباسـ
لـــېكىن ئابباســـىيالر ھۆكۈمرانلىـــق قىلغـــان مهزگىلـــدە . يىمىرىلـــدى

ئۈممهتكه ھهرخىـل بـۇزۇقچىلىقالر سـىڭىپ قالغـان بولـسىمۇ، بىـراق بـۇ               
ئــۇالر يهنه تېخــى نهچــچه . دىئــۈممهتته تېخــى ياخــشىلىقالر كــۆپ ئىــ

ــۈرەلهيتتى   ــاش كۆت ــدىن ب ــاپ قايتى ــىر ياش ــسالم  . ئهس ــتا ئى ئهندەلۇس
تهپــتىش . مۇســۇلمانالر ۋەھــشىيلهرچه باســتۇرۇلدى. دۆلىتــى يىمىرىلــدى

 قىــستاققا -مهھكىمىــسىنىڭ ئىكــى يــۈز يىلغــا يــېقىن يــاۋۇزالرچه قىــيىن
ــۇ ــسىدە ب ــشى نهتىجى ــۇقىنى يۇ ئېلى ــسالم مهۋجۇتل ــدا ئى ــاتتىرايۇن ... ق

ــسالمىي دۆلهت    ــر ئى ــاش، يهنه بى ــۈك، ي ــدا كۈچل ــڭ ئورنى ــراق ئۇنى بى
بـــۇ دۆلهت بهش ئهســـىرگه يـــېقىن قـــۇدرەت بىـــلهن . قهد كۆتـــۈردى

ــۈردى  ــۈم ســ ــۇقلىرى ۋە   . ھۆكــ ــڭ ئۇتــ ــۈچىنچى خهلىپىلىكنىــ ئــ
ــدە      ــىيالر دەۋرى ــۇرۇن ئابباس ــشتىن ب ــدە توختىلى ــرى ھهققى كهمچىلىكلى

بـۇ  . لۇقنى سۆزلهشـكه تـوغرا كېلىـدۇ      مهيدانغا كهلـگهن يهنه بىـر ئـازغۇن       
ــسى يىمىرىلگهنـــدىن كېيىنمـــۇ      ــازغۇنلۇق ئابباســـىيالر ئىمپېرىيىـ ئـ

ــدى  ــاقلىنىپ قال ــرىلهپ    . س ــۇ ئىچكى ــكه تېخىم ــى دۆلهت ــى يېڭ بهلك
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ــسالمىي ئۈممهتنىــڭ ھاياتىغــا ناھــايىتى چــوڭ خهتهرلىــك   كىرىــپ، ئى
ئـــاخىرى بېرىـــپ، ئىـــسالمىي ئـــۈممهتنى . تهســـىرلهرنى كۆرســـهتتى

  .بۇ ئازغۇنلۇق سوپىزىمدۇر. ن قىلدىۋەيرا
ــى     ــڭ ئىنكاسـ ــان چىرىكلىكنىـ ــدە يامرىغـ ــىيالر دەۋرىـ ئابباسـ

جهمئىيهتنىــڭ پاســكىنچىلىقلىرىدىن . ســۈپىتىدە ســوپىزم پهيــدا بولــدى
ــۇچىالر« ــاك تۇتق ــۆزىنى پ ــۇزۇقچىلىقتىن ۋە » ئ ــيهتكه تارقالغــان ب جهمئى

ــپ   ــلىكتىن خاۋاتىرلىنىـ ــاد ئهتمهسـ ــۈنىنى يـ ــاخىرەت كـ ــى ئـ ، اللهنـ
ــدى  ــاقچى بولــ ــۆزلىرىنى قۇتقۇزمــ ــۈدە-ئــ ــۆرپىلىرىنى -دە، كــ  كــ

يىغىـــشتۇرۇپ، پـــاكىزە ياشـــاش ئۈچـــۈن بـــۇ بـــۇزۇق جهمئىيهتـــتىن 
  .سۇغۇرلۇپ چىقىپ كهتتى

ــىيالر ۋە   ــاراالر ، مهجۇســ ــۇدىالر، ناســ ــوپىزمغا گهرچه يهھــ ســ
ــسىمۇ      ــكهن بول ــشىپ كهت ــرى ئېلى ــرى، تهلقىنلى ــدىالرنىڭ پىكىرلى ھىن

ۈپكى ســهۋەبى جهمئىيهتنىــڭ بۇزۇقچىلىقىــدىن بىــراق بىــز ســوپىزمنىڭ تــ
. ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ، پــاكلىق ئىــزدەش ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار قىلمــايمىز 

شــۇنداقتىمۇ ســوپىزمنىڭ ئــۆزى ئىــسالمنىڭ تــوغرا يولىــدىن چهتــنىگهن 
ــازغۇنلۇق ــر ئ ــدلىق   . بى ــشى، زاھى ــاكالش خاھى ــى پ ــوپىزمدىكى روھن س

ىڭ بىــر تهركىــۋى خاھىــشى، ئــاخىرەتنى يــاد ئېــتىش خاھىــشى ئىــسالمن
ئهممــا ســۇپىزمدىكى پاســسىپلىق، ئــۆزىنى چهتــكه ئــېلىش ۋە  . قىــسمى

  .بۇ دۇنيا بىلهن كارى بولماسلىق ئىسالمنىڭ جۈملىسىدىن ئهمهس
ــۆزىنى    ــشتىن ئ ــۈرەش قىلى ــلهن ك ــاللىق بى ــاھىيهتته رېئ ــوپىزم م س

ــالغان   ــدىن ياس ــاچۇرۇپ، خىيال ــا «ق ــىي دۇني ــا » خۇسۇس ــپ «غ قېچى
ــپ ــاك »بېرىـ ــالهن يـ ــشىش   ، خىيـ ــا يېقىنلىـ ــته اللهغـ ى ئهمهلىيهتـ

ــۇلىرى« ــسىگه    » تۇيغــ ــۇالر دۆۋىــ ــپ، تۇيغــ ــلهن ھۇزۇرلىنىــ بىــ
  !قانائهتلىنىپ، ئهمهل يولىنى قىسقارتىشتىن ئىبارەت

ــسى   « ــشنىڭ ۋاستى ــا يېقىنلىشى ــلهر اللهغ ــپ  . ئهمهل ــا يېتى اللهغ
سـوپىزم ئهنه شـۇنداق     . بولغان كىـشىنىڭ ۋاسـتىگه ھـاجىتى چۈشـمهيدۇ        

ــادا   ــۇ دۇني ــدۇ   دەپ ب ــۆزىنى قاچۇرى ــشتىن ئ ــگهك قىلى ــالىق ئهم . جاپ
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اللهقا يېقىنالشـتۇق، اللهقـا يهتتـۇق، اللهنىـڭ دەرگاھىـدا ياشـاۋاتىمىز،             
دېگهنـــدەك خىيـــالىي تۇيغۇالرغـــا ... اللهنىـــڭ نۇرىـــدا ئـــۈزۈۋاتىمىز

ئــۇالر بۇنىــڭ ئۈســتىدە ھــېچ نهرســه يــوق دەپ قارىغاچقــا،  . ئىــشىنىدۇ
  .باشقا ئىشالرغا ئىنتىلمهيدۇ

ــوغر ــمهي  ت ــىغا كهل ــۇپ، ھوش ــا غهرق بۇل ــسانىيهت تۇيغۇالرغ ا، ئىن
روھىـــي چېـــنىقىش كىـــشىگه ئاجايىـــپ . ئۆلـــۈپ كېتىـــشى مـــۇمكىن

جىـسمانى مهشـق بهدەننـى مىسلىـسىز        . دۇنياالرنى كۆرسىتىـشى مـۇمكىن    
ــۈنۈش   ــدۇرۇپ، چۈش ــدراكنى جانالن ــى مهشــق ئى ــدەك؛ ئهقل كۈچهيتكهن

رگهندەك؛ روھىــــي ۋە ئابىــــستىراكىتالشتۇرۇش ئىقتىــــدارىنى ئۆســــتۈ
ــى،     ــى، نۇرالندۇرۇشـ ــۇ سۈزۈكلهشتۈرۈشـ ــى تېخىمـ ــىق روھىيهتنـ مهشـ
ــا       ــر دۇنياغ ــسىز كهڭ بى ــالپ، چهك ــۇزۇپ تاش ــاقالرنى ب ــسىي تۇس ھېس

ــۇمكىن ــشىنى  . ئۇالشتۇرۇشــى م ــۋى راھهت كى ــگهن مهنى ــدىن كهل بۇنىڭ
ــۇمكىن  ــى مــ ــۇ قىزىقتۇرۇشــ ــداق  . تېخىمــ ــسالم بۇنــ ــېكىن ئىــ لــ

چــۈنكى، ئىــسالم زېمىنــدا،   . نــى قۇبــۇل قىلمايــدۇ  »غايىبــانىلىق«
ــگهن   ــش ئۈچــۈن كهل ــادا قىلى ــى ئ ــي ۋەزىپىلهرن ــۇئهييهن ئهمهلى « : م

بىـــز ھهقىـــقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنـــى روشـــهن مـــۆجىزىلهر بىـــلهن 
ئهۋەتتــۇق ۋە ئــۇالر بىــلهن بىلــله كىــشىلهر ئــادالهتنى بهرپــا قىلــسۇن، 

  ) . ئايهت -25سۈرە ھهدىد  ( »دەپ كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق
كىــشىلهرنىڭ ئــادالهتنى بهرپــا قىلىــشى قــۇرۇق ئــارزۇ ۋە غــايىۋى 

ــدۇ   ــا چىقماي ــال ۋۇجۇدق ــشالر بىلهن ــش  . قىزىقى ــداق ئى ــادا ھېچقان دۇني
قىزىقىــشنى ئىــشقا  . قــۇرۇق ئــارزۇ ۋە قىــزىقىش بىلهنــال پۈتمهيــدۇ    

ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن، ئــارزۇنى ئهمهلىــيهتكه ئايالنــدۇرۇش ئۈچــۈن      
  .لىدۇتىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه توغرا كې

ــا    ــاراڭغۇلۇقتىن نۇرغ ــسانىيهتنى ق ــۈن ئىن ــۇلمانالرغا پۈت ــله مۇس ال
چىقىــرىش ئۈچــۈن، الــله ئۇالرغــا نازىــل قىلغــان كىتابنىــڭ تهقهززاســى 

  .مهسئۇلىيىتىنى يۈكلىدى» ئهمهل قىلىش«بۇيىچه 
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ــف«  ــۇنداق .(را,الم,ئهلىـ ــان شـ ــۇ قۇرئـ ــابتۇركى،)بـ ــى (كىتـ ئـ
ارىنىــڭ ئىزنــى بىــلهن ئــۇنى ســاڭا كىــشىلهرنى پهرۋەردىگ!) مــۇھهممهد

ــاراڭغۇلۇقتىن ــدىن (قـــ ــى كۇفرىـــ ــا )يهنـــ ــى (يورۇقلۇققـــ يهنـــ
ھهمـــــــمه (چىقىرىـــــــشىڭ ئۈچۈن،غالىـــــــب، )ئىمانغـــــــا

نازىـل  )باشلىـشىڭ ئۈچـۈن   (مهدھىـيىلهنگهن الـله نىـڭ يولىغـا       )تىلالردا
  ) . ئايهت -1سۈرە ئىبراھىم  ( » قىلدۇق

كىــشىلهرگه شــاھىت بولۇشــۇڭالر ئۈچــۈن ۋە پهيغهمبهرنىــڭ     « 
ــىلهرگ ــۇممهت    س ــشى ئ ــىلهرنى ياخ ــز س ــۈن بى ــى ئۈچ ــاھىت بۇلۇش ه ش
  ) . ئايهت -143سۈرە بهقهرە  (  » قىلدۇق
ــدىغان،   « ــشالرغا دەۋەت قىلى ــك ئى ــاراڭالردا خهيرلى ــىلهرنىڭ ئ س

ياخشى ئىـشالرغا بـۇيرۇپ، يامـان ئىـشالردىن مهنئىـي قىلىـدىغان بىـر               
  ) . ئايهت -104سۈرە ئال ئىمران  ( » جامائه بولسۇن

ــىلهر « ــان،  س ــا چىقىرىلغ ــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغ ــسانالر مهنپهئهت ئىن
ياخــــشىلىققا بۇيرۇپ،يامــــانلىقتىن توســــىدىغان، اللهقــــا ئىمــــان 

-110ســۈرە ئــال ئىمــران   ( » ئېيتىــدىغان ئهڭ ياخــشى ئۈممهتــسىلهر
  ) .ئايهت 

دىنىــي ھهرىكهتنىــڭ خۇالسىــسى بولغــان ياخــشى ئىــشالرغا      
تــــا ئهمهلىــــي بــــۇيرۇپ، يامــــان ئىــــشالردىن توســــۇش رېئاللىق

ــشلىرىغا ئىجــابىي   ــڭ ئى ــلهن ۋە ھاياتلىقنى ــىتىش بى ــشچانلىق كۆرس تىرى
  .پوزىتسىيه تۇتۇش بىلهن ئېلىپ بېرىلىدىغان ھهرىكهتتۇر

بــۇ جايــدا ســوپىزم بىــلهن ئىــسالم ئوتتۇرىــسىدا يــول ئايرىلىــپ  
ــدۇ ــوپىزم. كېتى ــېلىش  -س ــكه ئ ــۆزىنى چهت ــسىپالرچه ئ ــسالم.  پاس  -ئى

  .قابىل تۇرۇشتهشهببۇسكارلىق بىلهن تا
ــۇزۇر  ــڭ ھ ــۇ دۇنيانى ــسالمدا ب ــلىككه -ئى ــاالۋەتلىرىگه بېرىلمهس  ھ

  :ئوچۇق دەۋەت قىلىنغان
ــالتۇن« ــۆپ  -ئايالالر،ئوغۇلالر،ئــ ــان كــ ــتىن توپالنغــ كۆمۈشــ

ــۈل     ــارەت كۆڭـ ــنلهردىن ئىبـ ــارۋىالر ۋە ئېكىـ ــاقالر ،چـ مالالر،ئارغىمـ
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تارتىـــدىغان نهرســـىلهرنىڭ مـــۇھهببىتى ئىنـــسانالرغا چىرايلىـــق     
باقاسـى  (دۇنيـا تىرىكچىلىكىـدە مهنپهئهتلىنىـدىغان    ئـۇالر .ىتىلدىكۆرسـ 
ــوق ــۈزەل   )ي ــدىغان گ ــسا قايتى ــدا بول ــڭ دەرگاھى ــهيئىلهردۇر؛الله نى ش

شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن باشـــقىغا   (بـــاردۇر)يهنـــى جهنـــنهت (جـــاي
) قهۋمىڭــگه!ئــى مــۇھهممهد .(ئهمهس،جهنــنهتكه قىــزىقىش كېــرەك  

بــۇ زىننهتلىــرى ۋە يهنــى دۇنيانىــڭ زى( ســىلهر ئۇالردىنمــۇ‹ئېيتقىنكــى،
ياخـــــشى بولغـــــان نهرســـــىلهرنى ئېيتىـــــپ )نېمهتلىرىـــــدىنمۇ

بېرەيمۇ؟تهقـــۋادارالر ئۈچـــۈن پهرۋەردىگـــارى ھۇزۇرىـــدا ئاســـتىدىن 
ــنهتلهر   ــدىغان جهنــــــ ــپ تۇرىــــــ ــتهڭلهر ئېقىــــــ ئۆســــــ

ــۇپ، ــۇالر(بول ــدۇ،  )ئ ــۈ قالى ــنهتلهردە مهڭگ ــنهتلهردە(جهن ــاك )جهن پ
الـله   .› رىزاسـى بـار      يهنه الـله نىـڭ    )تهقـۋادارالر ئۈچـۈن   (جۈپتىلهر بار، 

كـــۆرۈپ )يهنـــى ئۇالرنىـــڭ ھهمـــمه ئىـــشلىرىنى   (بهنـــدىلىرىنى
بىـــز !پهرۋەردىگـــارىمىز‹ ):يهنـــى تهقـــۋادارالر(ئـــۇالر .تۇرغۇچىـــدۇر

ــرەت      ــاھلىرىمىزنى مهغپىـ ــڭ گۇنـ ــان ئېيتتۇق،بىزنىـ ــسىز ئىمـ شۈبهىـ
ــى دوزاخ ئازابىــدىن ســاقلىغىن    ــدۇ›قىلغىن،بىزن ســۈرە ئــال  (  » دەي

   ) .هرلئايهت-14~6ئىمران 
ــڭ راھهت  ــۇ دۇنيانىـــ ــۇپىزىمدىمۇ بـــ ــاراغهتلىرىگه -ســـ پـــ

  .بېرىلمهسلىك، ئازغا قانائهتلىنىش دەۋاسى بار
ھـــاالۋەتلىرىگه بېرىلمهســـلىكتىن ئىنـــسان -دۇنيانىـــڭ ھـــۇزۇر 

بــۇ ئېنېــرگىيه  . روھىيتىــدە ناھــايىتى زور بىــر ئېنېــرگىيه توپلىنىــدۇ    
ىمــــمهت ئــــالىي ق«قهيهرگه ئىــــشلىتىلىدۇ؟ ئېنېــــرگىيه ئىــــسالمدا 

الرنى رېئـال دۇنيـادا ئىـشقا ئاشۇرۇشـقا ئىـشلىتىلىدۇ؛ ئېنېـرگىيه             »قاراش
ــى    ــالردا ۋە ئىچك ــي چاقناش ــالرنى روھى ــمهت قاراش ــۇ قىم ــوپىزمدا ئاش س

  !قىسىمنىڭ يالتىراقلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئىشلىتىلىدۇ
ــى   ــدۇ؛ شهخــسنى ۋە جهمئىيهتن ــسالھ قىلى ــى ئى ــسالم ئهمهلىيهتن ئى

سنى ۋە جهمئىيهتنـــى جىـــسمانى پهســـلىكتىن ئىـــسالھ قىلىـــدۇ؛ شهخـــ
شــۇنداق ئــالىي بىــر رېئاللىققــا يۈكــسهلدۈرىدۇكى، بــۇ رېئاللىقتــا       
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بــارلىق ئىقتىــدارلىرى خهلىپىلىــك -ئىنــساننىڭ جىــسمى، ئهقلــى، روھىــي
ۋەزىپىسىنى ئۇرۇنداشـقا، زېمىننـى ئىالھىـي يولنىـڭ تهقهززاسـى بـۇيىچه             

ــدۇ ــاۋات قىلىـــشقا ھهركهت قىلىـ ــارقىلى. ئـ ــۇ ئـ ق كهڭ مهنىـــدىكى بـ
ئىنــــسان ئۆزىنىــــڭ ئــــالىي . ئىبــــادەت ھهقىقــــى ئورۇندىلىــــدۇ

  .مهۋجۇتلۇقىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ
ســـوپىزم رېئـــاللىقنى ناچـــار پېتـــى تاشـــالپ قويىـــدۇ، ئىـــسالھ 

ــدۇ ــۆزىنىال    . قىلماي ــاچۇرۇپ ئ ــۆزىنى ق ــشتىن ئ ــسالھ قىلى ــاللىقنى ئى رېئ
ــدۇ  ــاقچى بولى ــسالھ قىلم ــته ئ . ئى ــي جهھهت ــلهن روھى ــڭ بى ــۇق بۇنى ۇت

ــپ      ــۇۋازىنهتنى يوقىتى ــان م ــساندا ياراتق ــله ئىن ــراق ال ــسىمۇ، بى قازان
ئىنــساننىڭ ئىجــابىيلىقى ۋە ئهمهلىيهتچــانلىقىنى يوقىتىــپ    . قۇيىــدۇ
ــدۇ ــان   . قۇيى ــله پهرز قىلغ ــۇكى، ال ــامىنى ش ــا  «ئهڭ ي ــادالهت بهرپ ئ
ۋەزىپىــسىنى » ئىنــسانالرنى قــاراڭغۇلۇقتىن نۇرغــا چىقىــرىش«، »قىلىــش

  .ئۇرۇندالمايدۇ
ــۇ ــقۇرۇپ،    ! دەپ بېقىڭچ ــى باش ــارچه يهرن ــر پ ــايىتى كهڭ بى ناھ

ــوت   ــاۋا ئ ــڭ ي ــپ،     -ئۇنى ــپ، تېرى ــا قىلى ــۇپ، ئوس ــۆپلىرىنى يۇل چ
ــۈل ــى، گ ــادەملهرنى  -زىرائهتلهرن ــۇنچه ئ ــدۈرۈپ، بىرم ــاھالرنى ئۈن گىي

ــدىكى     ــر بۇلۇڭ ــۈچ بى ــر ك ــدىغان بى ــگه قىالالي ــقا ئى ــۈك تۇرمۇش كۆڭۈلل
ــزنىال تېرىــپ، قالغــان جــايال  چــۆپلهرگه، -رنى يــاۋا ئــوتكىچىــك ئېتى

!  قوڭغۇزالرغـا، كهلگىنـدىلهرگه تاشـالپ بهرسـه، قانـداق بولىـدۇ            -قۇرت
بــۇ كــۈچنى پــارچىالپ نــابۇت قىلغــانلىق ئهمهســمۇ؟ ئىــسالھاتتىن بــاش 

  تارتقانلىق ئهمهسمۇ؟
ــسانىي     ــۇرۇپ ،ئىن ــز دەپ ت ــۈچنى يىغىمى ــوپىزمنىڭ ك ــۇ س ــا ب مان

ــابۇت قىلغانلى  ــارچىالپ، ن ــى پ ــسالھ  ئىنىرگىيهلهرن ــشايدۇ؛ ئى ــا ئوخ قىغ
ــاش       ــشتىن ب ــسالھ قىلى ــاتنى ئى ــسانىي ھاي ــۇرۇپ، ئىن ــز دەپ ت قىلىمى

  .تارتقانلىقىغا ئوخشايدۇ
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ــشتىلهردەك   ــا پهرى ــلهن اللهتائاالغ ــان بى ــانچه قىلغ ــسان ھهرق ئىن
كۈنـــدۈز تهســـبىه ئېيتىـــدۇ، -ئـــۇالر كـــېچه«. ئىبـــادەت قىاللمايـــدۇ

  ) . ئايهت -20سۈرە ئهنبىيا  ( » بوشاشمايدۇ
ــسانىيهتنى    ا ــلهن ئىن ــى بى ــى ۋە مهرھهمىت ــڭ ھېكمىت ــله ئۆزىنى ل

ــان    ــپ قىلمىغ ــشقا تهكلى ــادەت قىلى ــشتىلهردەك ئىب ــا پهرى ــله . اللهق ال
ــلىپىدىال     ــساننى دەس ــدى، ئىن ــسا ئى ــاقچى بول ــپ قىلم ــۇنداق تهكلى ش

خاھىـشى بـار ، دۇنيـالىق ئىـشالرنى ئوياليـدىغان پىكـرى بـار               -نهپسى
. زۈك نــۇردىن ياراتقــان بــۇالتتىجىــسىمدىن ياراتماســتىن، بهلكــى ســۈ

ــپ،    ــدىن يارىتى ــله نىــڭ روھى ــۇپراقتىن ۋە ال ــساننى ت ــله ئىن ــېكىن ال ل
ــا نهپـــسى ــى،  -ئۇنىڭغـ ــلهن ھهركهت قىلىـــدىغان تهننـ ــاھىش بىـ خـ

ئوياليـــدىغان ئهقىلنـــى، ئهركىـــن پهرۋاز قىلىـــدىغان روھنـــى ئاتـــا  
ــساننى     ــلهن ئىنـ ــى بىـ ــى ۋە مهرھهمىتـ ــڭ ھېكمىتـ ــدى؛ ئۆزىنىـ قىلـ

ــشتىلهرگ ــسىزپهرىــ ــۇ  -ىمۇ، جانــ ــقا مهخلۇقالرغىمــ ــانلىق باشــ  جــ
ــپ       ــادەتكه تهكلى ــۈك ئىب ــر تۈرل ــاس بى ــۆزىگه خ ــشىمايدىغان ئ ئوخ

ــدى ــى    . قىل ــى ۋە روھ ــى، ئهقل ــڭ تېن ــادەتته ئۇنى ــاس ئىب ــسانغا خ ئىن
ــڭ    ــسىال، اللهنىـ ــى كۆزلهنـ ــڭ رىزالىقـ ــدۇ؛ اللهنىـ ــراقال جهم بولىـ بىـ

ىــسمانىي شــهرىئىتىگه رېئــايه قىلىنــسىال، ئىنــساننىڭ ھهرقانــداق ج    
ــادەتتۇر،     ــالىيىتى ئىب ــي پائ ــداق ئهقلى ــادەتتۇر؛ ھهرقان ــالىيىتى ئىب پائ

ئېيتقىنكــى، مىنىــڭ  « :  ھهرقانــداق روھىــي پائــالىيىتى ئىبــادەتتۇر   
، ھايــــاتىم ۋە مامــــاتىم ئالهملهرنىــــڭ  ، قۇربــــانلىقىم نــــامىزىم

ــله ئۈچۈنــدۇر ــۇر پهرۋەردىگــارى ال ســۈرە  ( » ، اللهنىــڭ شــېرىكى يوقت
  ) . ئايهت -162ئهنئام 

ــشىدۇ،     ــا ئهڭ يېقىنلى ــدىال اللهق ــۇنداق قىاللىغان ــسان ئهنه ش ئىن
اللهنىــڭ رازىلىقىغــا ئهڭ اليىــق بولىــدۇ، ئهڭ يۈكــسهلگهن بولىــدۇ، بــۇ 
ــا   ــسى اللهقـ ــسانالرنىڭ ئهڭ كاتتىـ ــان ئىنـ ــله ياراتقـ ــۆزىمىزگه الـ سـ
ــۇھهممهد   ــۇچىراقى مـ ــادەت قىلغـ ــڭ ئهڭ ئىبـ ــادەت قىلغۇچىالرنىـ ئىبـ

ــدۇرئهلهيهىســساالمنى ــاتى دەلىل ــۇڭالر«: ڭ ھاي ــا ! ئاگــاھ بۇل مهن اللهق
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ــشىمهن   ــۇچى كى ــادەت قىلغ ــز   . ئىب ــۇتىمهن ۋە ئېغى ــېكىن مهن روزا ت ل
ئــاچىمهن؛ قىيــام قىلىــمهن ۋە ئــۇخاليمهن؛ ئايــالالرنى نىكاھىمغــا      

ــالىمهن ــدە. ئ ــۇ  -كىم ــدىكهن، ئ ــۈز ئۆرۈي ــۈننىتىمدىن ي ــڭ س ــم مېنى كى
  ) .  مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋە ( »ماڭا ئهگهشكهنلهردىن ئهمهس

پهيغهمـــبهر ئهلهيهىســـساالم قانـــداق ئىبـــادەت قىالتتـــى؟     
ــدا،    ــالغۇز بولغان ــلهن ي ــارى بى ــساالم پهرۋەردىگ ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ــشىپ      ــۇتلىرى ئىش ــارەك پ ــڭ مۇب ــا ئۇنى ــۋېرەتتى، ھهتت ــادەت قىلى ئىب

ــى ــشه. كېتهتت ــسۇن  (ئائى ــدىن رازى بول ــله ئۇنىڭ ــا) ال ــى : ئۇنىڭغ ئ
ــڭ پهيغهمب ــى   اللهنىـ ــى ۋە كېيىنكـ ــىلىنىڭ ئىلگىركـ ــله سـ ــرى، الـ ىـ

گۇنـــاھلىرىنى مهغپىـــرەت قىلىـــپ بولغانـــدىكىن، ســـهل يېنىكـــرەك  
» شـۈكرى قىلغـۇچى بهنـدە بولمـايمهنمۇ؟       «ئىبادەت قىلـسىال، دېگهنـدە      

ــساالم  ــبهر ئهلهيهىس ــدۇ، پهيغهم ــكهن  . دەي ــېگىگه يهت ــڭ ت ئىبادەتنى
ــدۇ  ــۇنداق دېيهلهي ــابىتالر ئهنه ش ــادەتته ئهنه شــ . ئ ــڭ ئىب ۇنداق چى

تۇرىــدىغان پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم جاھــان تارىخىــدىكى ئهڭ     
ــدى  ــۈچ ئى ــابىي ك ــوڭ ئىج ــله  . چ ــشتا، ال ــۈرەش قىلى ــۈن ك دەۋەت ئۈچ

نـى  ) الـله ئـۇالردىن رازى بولـسۇن      ( يولىدا ئـۇرۇش قىلىـشتا سـاھابىلهر      
ــپ      ــۈچلهر قىلى ــابىي ك ــۈلگىلهر ۋە ئىج ــالىي ئ ــته ئ ــسى جهھهت ھهرقاي

ســىلهر ئىنــسانالر مهنپهئهتــى ئۈچــۈن « ائاالنىــڭ تهربىيهلهشــته، اللهت
ــان  ــا چىقىرىلغ ــسىلهر ... ئوتتۇرىغ ــشى ئۈممهت ــال  ( »ئهڭ ياخ ــۈرە ئ س

ــران  ــايهت -110ئىم ــۈممهتنى  ) ئ ــشكهن ئ ــا ئېرى ــگهن گۇۋاھلىقىغ  دې
قۇرۇپ چىقىـشتا، زېمىنـدا ئىالھىـي ئـادالهت بهرپـا قىلىـشتا، دۆلهتنىـڭ               

 مهنىــۋىي ئىــشلىرىنى  سىياســى، ئىجتىمــائىي، ئهخالقىــي، ھهربىــي،   
ــاللىرى ۋە     ــشلىرىدا، ئاي ــۇش ئى ــىي تۇرم ــته، خۇسۇس مۇنتىزىملهشتۈرۈش
ــىتىش ۋە     ــول كۆرس ــا ي ــشتا ۋە ئۇالرغ ــدىن خهۋەر ئېلى ــڭ ھالى قىزلىرىنى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ئىجــابىي كــۈچ ئىــدى... ئىلىــم ئۆگىتىــشته
ــ    ــسىدۇر دىنىمىزنى ــۇلمانالرنىڭ ئۈلگى ــۇچه مۇس ــايىم بولغ ــامهت ق ڭ قىي

 اللهنـى، ئـاخىرەت كـۈنىنى ئۈمىـت         -سـىلهرگه «: ئهمهلىي ئىزاھاتىـدۇر  
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قىلغــان ۋە اللهنــى كــۆپ يــاد ئهتكهنــلهرگه رەســۇلالھ ئهلــۋەتته       
  ) . ئايهت -21 سۈرە ئهھزاپ  ( » ياخشى ئۈلگىدۇر

اللهنــى، ئــاخىرەت كــۈنىنى ئۈمىــت قىلىمىــز ۋە اللهنــى  «ســۇپىالر 
غهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ    يـۇ، نىمىـشقا پهي    -كۆپ يـاد ئېتىمىـز دەيـدۇ      

ــان   ــاللىقىنى، يامــ ــى، ئاكتۇئــ ــابىيلىقىنى، ئهمهلىيهتچىللىكىنــ ئىجــ
رېئاللىققــا تاقابىــل تــۇرۇپ ۋە ئــۇنى يوقىتىــپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا تــوغرا  

  !رېئاللىق قۇرۇپ چىققانلىقىنى ئۈلگه قىلمايدۇ؟
ــى  ــوپىزمنىڭ پهرق ــلهن س ــسالم بى ــۇ ئى ــا ب ــسالم ئىجــابىي. مان . ئى

ســوپىزم ئــۆزىنى  .  ئىــسالم يۈزتــۇرانه ئېلىــشىدۇ  .ســوپىزم ســهلبىي 
ــدۇ ــۇزۇر  . قاچۇرى ــالىق ھ ــۇ دۇني ــسالم ب ــش  -ئى ــاالۋەتنى دۇرۇس قىلى ھ

خاھىـشنى ئۆلتـۈرۈپ، نهپـسىنى      -سـوپىزم نهپـسى   . ئىچىدىكى زاھىتلىـق  
ــۇزۇر  ــپ،  ھـ ــازان قىلىـ ــېچىش-خـ ــاالۋەتتىن ۋاز كـ ــوپىزم يهنه . ھـ سـ

ــدۇ    ــا بهل قويۇۋاتى ــشنىڭ ئورنىغ ــۇل قىلى ــۈل  الل. تهۋەكك ــا تهۋەكك هق
تهۋەككـۈل قىلىـش قۇرئـان      . قىلىش  ھهقىقـى ئىماننىـڭ جۈملىـسىدىندۇر       

  :كهرىمدە ئىمانغا باغلىنىپ كېلىدۇ
ــۇئمىنال« ــسۇن  م ــۇل قىل ــا تهۋەكك ــالغۇز اللهق ــال   ( » ر ي ــۈرە ئ س

پهقهت الـــله يـــاد ئېتىلـــسه دىللىرىـــدا «) . ئـــايهت -110ئىمـــران 
ــايهتلىر   ــڭ ئ ــدىغان،الله نى ــدا بولى ــۇنچ پهي ــسا قورق ــالۋەت قىلىن ى تى

ئىمــــانى كۈچىيىــــدىغان،پهرۋەردىگارىغا تهۋەككــــۈل قىلىــــدىغان 
  ) . ئايهت -2سۈرە ئهنفال  ( »مۆمىنلهردۇر) كامىل(كىشىلهرال 

اللهنىـڭ دىنىـدا ھهرقانـداق نهرسـه ئالغـا ئىنتىلگـۈچى ئىجــابىي       
تهۋەككــۇل قىلىــش . جۈملىــدىن تهۋەككــۇل قىلىــشمۇ شــۇنداق. كۈچتــۇر

ــرگه ســه ــلهن بى ــدۇبى ــا  « .ۋەبمۇ قىلىنى ــساڭ، اللهق ــشقا بهل باغلى ــر ئى بى
ــن  ــۇل قىلغى ــۇپ،    » !تهۋەكك ــىۋەتلىك بۇل ــقا مۇناس ــايهت ئۇرۇش ــۇ ئ ب

ئۇرۇشــتا بىــر ئىــشقا بهل بــاغالش تهييــارلىق قىلىــشنى ۋە ســهۋەپ       
ــشى   ــداق ئىـ ــوپىزمنىڭ ھهرقانـ ــا سـ ــدۇ، ئهممـ ــشنى تهلهپ قىلىـ قىلىـ

ــهلبىي ــاتىۋال . س ــش دەپ ئ ــۇل قىلى ــدىن، تهۋەكك ــهۋەپ جۈملى غىنىمۇ س
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ــسى، بهل    ــشنىڭ چارى ــسى، بهل قۇيىۋېتى ــشنىڭ باھانى ــشتىن يالتىيى قىلى
ــابىي     ــىۋەتلىك ئىجـ ــا مۇناسـ ــازا ۋە قهدەر ۋە ئۇنىڭغـ ــۇۋېتىش قـ قۇيـ
ئهقىــدىلهرنى بــۇزۇپ، ئــۇنى ســهلبىي ئهقىــدىلهرگه رېئــاللىق ئالدىــدا 
ــشكه      ــاللىقنى ئۆزگهرتى ــقا، رېئ ــتۇرۇپ تۇرۇش ــول قوۋۇش ــسىپالرچه ق پاس

ــ ــدۇرۇۋەتتىئۇرۇنماس ــۇلمانالرغا   . لىققا ئايالن ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــله ت ال
ئېيتقىنكــى، بىــزگه پهقهت اللهنىــڭ تهقــدىر «: مۇنــداق تهلىــم بېرەتتــى

ــارىمىزدۇر   ــڭ مهدەتك ــۇ بىزنى ــدۇ، ئ ــسى يېتى ــان نهرسى ــۇئمىنالر . قىلغ م
ــسۇن   ــۇل قىل ــا تهۋەكك ــش    »  .اللهق ــگه چىقى ــى، جهڭ ــۇالر بىلگهنك ئ

قـــدىرى كهلـــسه، قهيهردە بولـــسىمۇ اللهنىـــڭ ته. جـــاننى ئالمايـــدۇ
ــدۇ ــگه     . ئۆلىۋىرى ــلهن جهڭ ــۈچى بى ــۈن ك ــۇالر پۈت ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ش
ــا يهنه مۇنـــداق تهلىـــم بېرەتتـــى  .      ئاتلىنـــاتتى « : الـــله ئۇالرغـ

ــاپىرالر قۇتۇلـــدۇق دەپ ئويلىمىـــسۇن، ئـــۇالر   پهرۋەردىگارىنىـــڭ  (كـ
ــىدىن ــدۇ ) جازاسـ ــقهتهن قېچىـــپ قۇتۇاللمايـ ــمهنلىرىڭالر . ھهقىـ دۈشـ

ــش  ( ــۇرۇش قىلى ــلهن ئ ــورال    ) بى ــشىچه ق ــۇڭالردىن كېلى ــۈن، قول ئۈچ
كــــۈچى،جهڭ ئېتــــى تهييارالڭالر،بۇنىــــڭ بىــــلهن الــــله نىــــڭ  
ــقا    ــۇالردىن باشــ ــمىنىڭالرنى ۋە ئــ ــمىنىنى،ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشــ دۈشــ

  ) . ئايهت -60~59سۈرە ئهنفال  ( » دۈشمهنلهرنى قورقىتىسىلهر
ــله كاپىر  ــدۇكى ال ــدا شــۇنى بىلى ــۇالرجهزمىي ھال ــى ئ الرنىــڭ دىنن

ــى     ــدۇ، بهلك ــسىتىگه يهتكۈزمهي ــوقىتىش مهق ــى ي ــش دىنن ــران قىلى ۋەي
شـۇنداقتىمۇ سـاھابىلهر    . الله ئۆزىنىڭ دىنىغـا زېمىنـدىن ئـۇرۇن بېرىـدۇ         

دىنغــا الــله ئــۆزى ئــۇرۇن بهرگهنــدىكىن، بىــزگه شــۇ كۇپــايه ئهمهل «
ــۇر  ــساقمۇ بۇلــ ــشىچه  »  قىلمىــ ــڭ يېتىــ ــلهردىن، كۈچىنىــ دېمهســ

  .ىتىپ، سهۋەپ قىلىپ، كۈچ تهييارلىدىتىرىشچانلىق كۆرس
ســىلهرگه يهتــكهن «: الــله ئۇالرغــا يهنه شــۇنداق تهلىــم بېرەتتــى

ــا تهڭ    ــىبهتنىڭ يېرىمىغ ــۈزگهن مۇس ــمهنگه يهتك ــىلهر دۈش ــىبهت س مۇس
»  بــۇ مۇســىبهت قهيهردىــن كهلــدى؟« :كېلىــدىغان تۇرســا ،ســىلهر يهنه

الــله .»ولــدى ئــۇ ســىلهرنىڭ ئــۆزلىرىڭالردىن ب« ئېيتقىنكــى،.دېــدىڭالر
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ئىككــى قوشــۇن ئۇچراشــقان   . ھهقىــقهتهن ھهر نهرســىگه قــادىردۇر  
ــدە ــلهن     كۈن ــسى بى ــڭ ئىرادى ــله نى ــىبهت ال ــگهن مۇس ــىلهرگه كهل س

  ) . ئايهت -166~165سۈرە ئال ئىمران  ( »...كهلگهندۇر
ئــۇالر شــۇنى بىلــدىكى، بىــر ئىــشنىڭ اللهنىــڭ تهقــدىرى بىــلهن  

غـان ئىـشالرنىڭ مهسـئۇلىيتىدىن      يۈزبىرىشى ئىنـساننى خاتـا قىلىـپ قوي       
  . ساقىت قىلمايدۇ

ــى   ــم بىرەتت ــداق تهلى ــا يهنه مۇن ــله ئۇالرغ ــدىن «: ال يارىالنغان
ــاۋاز    ــا ئــ ــڭ چاقىرىقىغــ ــڭ ۋە پهيغهمبهرنىــ ــله نىــ ــيىن الــ كېــ
ــق      ــانالر ۋە تهقۋادارلى ــى قىلغ ــشى ئهمهللهرن ــقانالر،ئىچىدىن ياخ قوش

رى بولغــان كــاپىرالر تهرەپــدا . قىلغــانالر چــوڭ ســاۋابقا ئېرىــشىدۇ   
ــا  ــادەملهر ئۇالرغ ــهك« :ئ ــى   -ش ــىلهرگه قارش ــشىلهر س  شۈبهىسىزكى،كى

ــۇڭالر    ــدى،ئۇالردىن قورق ــۇن توپلى ــدى» قوش ــڭ   .دې ــۆز ئۇالرنى ــۇ س ب
ــۈچهيتتى  ــانىنى ك ــۇالر.ئىم ــدېگهن   « :ئ ــايه،الله نېمى ــله كۇپ ــزگه ال بى

-173~172ئـــال ئىمـــران ســـۈرە  ( » دېـــدى» ! ياخـــشى ھـــامىي
  ) . ئايهتلهر 

ــۇالر شــــۇنى ب ــلهن  ئــ ىلــــدىكى، اللهنىــــڭ تهقــــدىرى بىــ
ــشتىن ۋە     ــۇبىيهتكه تهن بىرىـ ــشى مهغلـ ــۈز بىرىـ ــڭ يـ مهغلۇبىيهتنىـ

شــۇڭا . اللهنىــڭ تهقــدىرىنى دەســتهك قىلىۋېلىــشتىن دېــرەك بهرمهيــدۇ 
ــت     ــشنى ئۈمى ــارقىلىق ئۆزگهرتى ــدىر ئ ــى تهق ــدىرنى يېڭ ــى تهق بىرىنچ
قىلىــپ، يامــان ھــالىنى ئــۆزگهرتىش ئۈچــۈن ئىجــابىي ھهرىكهتلهرنــى  

  ...قىلىش بىلهن بىلله اللهقا تهۋەككۇل قىلىش كېرەك
ــازا ۋە قهدەر   ــدا قــ ــۇلمانالرنىڭ ھاياتىــ ــۇنجى ئهۋالد مۇســ تــ
ــۈن ھهركهت    ــرىلهش ئۈچـ ــا ئىلگىـ ــۇنداق ئالغـ ــسى ئهنه شـ ئهقىدىـ

لـېكىن سـوپىزمنىڭ بهل قويۇۋېتىـشى       . قىلىشقا ئۈنـدىگۈچى كـۈچ ئىـدى      
ــلى    ــهۋەپ قىلماسـ ــپ، سـ ــانه قىلىـ ــدىرنى باھـ ــۈچنى تهقـ ــۇ كـ ققا؛ بـ

ــدۇ « ــۈلگىنى بولى ــشانهمگه پۈت ــشقا؛  » پې ــسىزلىك قىلى دەپ مهسئۇلىيهت
ــۇم  ــسۇزلۇق، زۇل ــاجىزلىق، يوق ــسهللىك، ئ ــان  -كې ــارلىق يام ــىتهم قات س
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ھـــــالهتلهرنى ئـــــۆزگهرتىش ئۈچـــــۈن ھهركهت قىلماســـــلىققا    
ــدۇرۋەتتى ــوپىزم يهنه. ئايالن ــاخىرەتنى  : س ــكهردى، ئ ــا لهنهت ــۇ دۇني ب

 دۇنياپهرەســلىكتىن قۇتقــۇزۇش  روھىيهتنــى. ئاســاس قىلىــش كېــرەك  
ــۈن     ــش ئۈچ ــارلىق قىلى ــاخىرەتكه تهيي ــاكالپ ئ ــى پ ــۈن، روھىيهتن ئۈچ
ــشقا      ــاۋات قىلى ــى ئ ــايه دەپ زېمىن ــسىال كۇپ ــۇش بول ــۇق تۇرم ئۇدۇلل

دۇنياپهرەســلىك قىلماســلىق، راھهتپهرەســلىك   . پۇتلىكاشــاڭ بولــدى 
ــهببۇس  ــلىق تهشـ ــسالمىيهتتىكى ئاساسـ ــسىزكى ئىـ ــلىق شۈبهىـ . قىلماسـ

ــېكىن زېمىننــى ئــاۋات قىلغىلــى ئۇنىماســلىق  . لىق دېــگهن شــۇزاھىــد ل
ــىله  ــايرىم مهس ــىله، دۇنياپهرەســلىك ئ ــايرىم مهس ــسىنىڭ . ئ ــۇ ئىككى ب

الـله ئىنـسان روھىيـتىگه ئهمـگهك قىلىـش          . ھېچقانداق چېتىشلىقى يـوق   
ــسى  ــستهكلىرىنى نهپـ ــرىش ئىـ ــالىيهت ئېلىـــپ بېـ ــاھىش -ۋە پائـ خـ

ىنـــساننى ئهڭ قـــاتتىق مۇنـــۇ ئـــايهت ئ. شـــهكلىدە ئورۇنالشـــتۇردى
ــدى     ــا قوي ــشالرنى ئوتتۇرىغ ــك خاھى ــدىغان گهۋدىلى ــونترول قىلى « :ك

كۆمۈشــــــتىن توپالنغــــــان كــــــۆپ -ئايالالر،ئوغۇلالر،ئــــــالتۇن
ــۈل     ــارەت كۆڭـ ــنلهردىن ئىبـ ــارۋىالر ۋە ئېكىـ ــاقالر ،چـ مالالر،ئارغىمـ
تارتىـــدىغان نهرســـىلهرنىڭ مـــۇھهببىتى ئىنـــسانالرغا چىرايلىـــق     

  ) . ئايهت -14رە ئال ئىمران سۈ ( »...  كۆرسىتىلدى
ــان   ــا ياراتمىغ ــستهكلهرنى بىكارغ ــله ئى ــش   . ال ــۇدە ئى ــله بىه ال

بــۇ ئىــستهكلهرنى ئىنــسانىيهت روھىنــى پــاكالش باھانىــسى ... قىلمايــدۇ
ــۈرۈپ قويــسۇن، دەپ ياراتمىغــان  ــلهن ئۆلت ــسانىيهتنىڭ . بى بهلكــى ئىن

ــۇن دەپ       ــاردەم بهرس ــسۇن ي ــۈرتكه بول ــشىغا ت ــات قىلى ــى ئاب زېمىنن
زېمىننــى ئابــات قىلىــش ئىنــساننىڭ يارىتىلىــشىدىكى تــۈپ  . ياراتقــان

ــسمىدۇر     ــۋى قى ــر تهركى ــڭ بى ــان خهلىپىلىكنى ــسهت بولغ ــۆز «: مهق ئ
ۋاقتىـــدا پهرۋەردىگارىـــڭ پهرىـــشتىلهرگه مهن يهر يۈزىـــدە خهلىـــپه 

  ) . ئايهت -30سۈرە بهقهرە  ( » يارىتىمهن، دېدى
ن زېمىننــى ئابــات الــله ســىلهرنى تــۇپراقتىن يــاراتتى، ســىلهردى«

  ) . ئايهت -61سۈرە ھۇد  ( »  قىلىشنى تهلهپ قىلدى
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ــۇ نهپــسى ــوغرا، ب ــنىگه كىرىــپ  -ت ــستهكلىرىنىڭ كهي  خــاھىش ئى
كىتىــپ، الــله بهلگىلىــگهن ھۇدۇدالرغــا رىئــايه قىلمىــسا ئىنــسان ھــاالك 

ئهنه شـــۇالر الـــله بهلگىلىـــگهن ھـــۇدۇدالردۇر، ئۇنىڭغـــا  «: بولىـــدۇ
  ) . ئايهت -187ە بهقهرە سۈر ( » يېقىنالشماڭالر

ــق   « ــا خىالپلىـ ــدۇر، ئۇنىڭغـ ــڭ ھۇدۇدلىرىـ ــۇالر اللهنىـ ئهنه شـ
  ) . ئايهت -229بهقهرە سۈرە  ( »! قىلماڭالر

خاھىــشالرنىڭ -شــۇنىڭ ئۈچــۈن الــله ئىنــسان روھىيتىــدە نهپــسى
ــاراتتى   ــى ي ــدىغان تىزگىنهكلهرن ــلىقلىرىنى تىزگىنلهي ــدىن . شاش جۈملى

ــرادە، ئىككــى يــولنى  ــل، ئى ــدارىنى ئهقى تونــۇپ، بىرنــى تــالالش ئىقتى
روھ بىــلهن ۋە ئــۇنى چىرايلىــق قىلىــپ ياراتقــان، ئۇنىڭغــا « : يــاراتتى
يامــانلىقنى بىلــدۈرگهن زات بىــلهن قهســهمكى ، روھىنــى پــاك -ياخــشى

-نهپـسىنى كـۇفرى ۋە پىـسقى      .  قىلغان ئادەم چوقـۇم مۇرادىغـا يېتىـدۇ         
ــد ب  ــۇم نائۈمى ــادەم چوق ــسىتكهن ئ ــلهن كهم ــدۇفۇجــۇر بى ــۈرە  ( »ولى س

  ) . ئايهتلهر -10~7شهمىس 
  ؟ ئىنسانغا ياخـشى يـول بىـلهن يامـان يـولنى كۆرسـهتمىدۇقمۇ             «

  ) . ئايهت -10سۈرە بهلهد  ( »
ــشى   «  ــسانغا ياخـ ــز ئىنـ ــسىزكى، بىـ ــولنى  -شۈبهىـ ــان يـ يامـ

ــڭ       ــپ اللهنى ــدا مېڭى ــشى يول ــۇپ ياخ ــۆمىن بول ــۇ م ــهتتۇق، ئ كۆرس
ـ     نېمىتىگه ان يولـدا مېڭىـپ ناشـۈكۈرلۈك    شـۈكۈر قىلغۇچىـدۇر، يـاكى يام

  ) . ئايهت -3سۈرە ئىنسان  ( » قىلغۇچىدۇر
ــنچ   ــۇدۇدالردا تىـ ــلهپ بهرگهن ھـ ــله بهلگىـ ــانلىق ۋە -الـ  ئامـ

ــار ــى يۈكــسهلدۈرىدۇ ۋە  . نىجــاتلىق ب ــسان روھىيتىن ــا ئىن ــۇ ھۇدۇدالرغ ب
ــاد   ــۇيىچه ئاب كۈچلهندۈرىــدۇ؛ زېمىننــى ئىالھىــي يولنىــڭ تهقهززاســى ب

. خاھىــشىنى تىزگىنلهيــدۇ-دۇ؛ ئىنــساننىڭ نهپــسىقىلىــشقا يــاردەم بېرىــ
شــۇڭا الــله ئىنــسانغا ئــاخىرەت كــۈنىنى، قايتــا تىرىلىــشنى، ھېــساب ۋە 

ــلىتىدۇ  ــازانى ئهس ــهن    .  ج ــۇنچه روش ــڭ ش ــي يولنى ــدا ئىالھى ــۇ نۇقتى ب
 خاھىــشىنى پــاكالش -بولۇشــىغا قارىمــاي، ســوپىزم ئىنــساننىڭ نهپــسى
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. كه ســهئيى قىلىــدۇ »ئۆلتــۈرۈش«ۋە تىزگىنلهشــنىڭ ئورنىغــا ئــۇنى   
اللهقــا يېقىنلىــشىش ۋە اللهنىــڭ رازىلىقىنــى ئىزدەشــنى باھــانه قىلىــپ، 

ــانى  ــۇ دۇني ــدۇ»تاشــالش«ب ــسالم شــۇ . نــى تهشــهببۇس قىلى ــاۋادا ئى ن
ــۇنىڭغا     ــى ش ــساالم بىزن ــبهر ئهلهيهىس ــدى، پهيغهم ــسا ئى ــان بول بولغ

ــۇالتتى ــلىغان ب ــساالمنىڭ . باش ــبهر ئهلهيهىس ــۇپىالر پهيغهم ــا «: س دۇني
هنهتكهردىــدۇر،دۇنيادىكى بــارچه نهرســه لهنهتكهردىــدۇر، پهقهت    ل

ــم       ــاكى ئىلى ــۈچى، ي ــم ئۆگهتك ــاكى ئىلى ــش، ي ــرى قىلى ــى زىك اللهن
ــنا   ــدىن مۇستهســ ــۈچى بۇنىڭــ ــۆزىدىن؛  » ئۆگهنگــ ــگهن ســ دېــ

ــۆكۈپ    ــانى سـ ــدە دۇنيـ ــان كهرىمـ ــڭ قۇرئـ ــا « : اللهتائاالنىـ دۇنيـ
ســۈرە  ( » تىرىكچىلىكــى پهقهت ئالدايــدىغان مالــدىنال ئىبــارەتتۇر   

ــران  ــال ئىم ــايهت -185ئ ــدۇ ) ئ ــهللى تاپى ــۆزىدىن تهس ــگهن س .  دې
قۇرئـــان ۋە ھهدىـــسته دۇنيانىـــڭ ســـۆكۈلگىنى ۋە لهنهت قىلىنغىنـــى  

ــتتۇر ــايهت . بهرھهق راس ــۆككهن ئ ــانى س ــېكىن دۇني ــسلهرنىڭ -ل  ھهدى
سىياقىنى تهھلىـل قىلـساق، شـۇ نهرسـه ئايـان بولىـدۇكى دۇنيـا پهقهت                

ــۆكۈ  ــدا س ــل ئورۇن ــدۇئىككــى خى ــا : لىدۇ ۋە لهنهت قىلىنى بىرىنچى،دۇني
ــقا     ــاپىر بولۇشـ ــۇپ كـ ــشتىن توسـ ــان ئېيتىـ ــا ئىمـ ــساننى اللهقـ ئىنـ

ــۆكۈلىدۇ  ــدە س ــشتىن    . ئۈندىگهن ــاد قىلى ــدا جىه ــله يولى ــى ال ئىككىنچ
ــساننى توســقاندا ســۆكۈلىدۇ ــا ئىمــان ئېيتقانــدىن  « : ئىن كىمكــى اللهغ
ــسا،   ــدىن يېنىۋال ــيىن ئىمانى ــلهن م --كې ــان بى ــى ئىم ــتهھكهم  قهلب ۇس
ــتىدا   ــۇرالش ئاس ــىمۇ مهجب ــدىال(تۇرس ــانلىقىنى  ) ئاغزى ــدىن يانغ ئىمان

ــدۈرگهنلهر بۇنىڭــدىن مۇستهســنا ــازادە  --بىل ــۆڭلى ئ ــلهن ك ــۇفرى بى  ك
ــسا  ــسا   (بول ــان بول ــۇرتهد بولغ ــۇندا م ــارىي يوس ــى ئىختىي ــۇ )يهن ، ئ

يهنـى  (بـۇ   . اللهنىڭ غهزىـپىگه دۇچـار بولىـدۇ ۋە چـوڭ ئازابقـا قالىـدۇ             
ــازاب ــارتۇق  ئۇال) ئـ ــاخىرەتتىن ئـ ــى ئـ ــا تىرىكچىلىكىنـ ــڭ دۇنيـ رنىـ

كـــــۆرگهنلىكلىرى ۋە اللهنىـــــڭ كـــــاپىر قهۋمنـــــى ھىـــــدايهت 
-107~106ســــۈرە نهھــــل    ( » قىلمايــــدىغانلىقى ئۈچۈنــــدۇر 

  ) . ئايهتلهر 
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ئهگهر ســــىلهرنىڭ ئاتــــاڭالر، ئوغــــۇللىرىڭالر،  ، ئېيتقىنكــــى«
همــــدە ھ( تۇغقــــانلىرىڭالر-قېرىندىــــشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر،ئــــۇرۇق

ــقىالر  ــۇالردىن باش ــۇل )ئ ــان پ ــشىدىن  -،تاپق ــاي قېلى ماللىرىڭالر،ئاقم
قورققــان تىجارىتىڭالر،ياخــشى كۆرىــدىغان ئــۆيلىرىڭالر ســىلهر ئۈچــۈن 
ــاد     ــدا جىه ــڭ يولى ــله نى ــدىن ۋە ال ــڭ پهيغهمبىرى ــله نى ــله دىن،ال ال

يهنــى شــۇالر بىــلهن بولــۇپ كېتىــپ،الله (قىلىــشتىنمۇ ســۆيۈملۈك بولــسا
،ئـۇ ھالـدا سـىلهر تـاكى الـله          )گه يـاردەم بهرمىـسهڭالر    نىڭ پهيغهمبىرى 
كهلگــۈچه )يهنــى مهككىنــى پهتىــه قىلىــش ئىزنــى    (نىــڭ ئهمــرى 

ــى   ــىق قهۋمن ــۈڭالر،الله پاس ــڭ چهك   (كۈت ــڭ دىنىنى ــله نى ــى ال  -يهن
ــۈچىلهرنى  ــپ كهتك ــسىدىن چىقى ــدۇ)چېگرى ــدايهت قىلماي ــۈرە  ( » ھى س

  ) . ئايهت -24تهۋبه 
ېيتىـشتىن ، يـاكى ئـالالھ يولىـدا         ئهمما دۇنيـا ئـالالھ قـا ئىمـان ئ         

ــۆكۈلمهيدۇ ۋە لهنهت      ــدا سـ ــمىغان ئهھۋالـ ــشتىن توسـ ــاد قىلىـ جىهـ
 :قىلىنمايدۇ 

ــى،«  ــان   « ئېيتقىنكــ ــۈن ياراتقــ ــدىلىرى ئۈچــ ــله بهنــ الــ
« ئېيتقىنكــى،» لىباسالرنى،شــېرىن،پاك رىزىقالرنــى كىــم ھــارام قىلــدى؟
غــا گهرچه ئۇالر(ئــۇالر بــۇ دۇنيــادا مــۆمىنلهر ئۈچــۈن يارىتىلغــان     

 »ئــاخىرەتته بولــسا مــۆمىنلهرگىال خاســتۇر ,)كۇففــارالر شــېرىك بولــسىمۇ
  ) . ئايهت -32سۈرە ئهئراف ( 

ــۇرتىنى    « ــاخىرەت يـ ــلهن ئـ ــايلىق بىـ ــاڭا بهرگهن بـ ــله سـ الـ
ــۇمىغىن  ــسىۋەڭنىمۇ ئۇنت ــادىكى نى ــن، دۇني ــهس (  » ! تىلىگى ــۈرە قهس س

  ) . ئايهت -77
ــپ ب   ــىيلىققا ئېلى ــرىلىش ئاس ــا بې ــوغرا، دۇنياغ ــدۇت ــۇپىالر . ارى س

لـېكىن  . بۇنى چىـڭ تۇتۇۋېلىـپ، دۇنيـا شـۇڭا لهنهتـكهردى دېيىـشىدۇ            
خاھىــشنى ئۆلتــۈرۈۋېلىش -گۇناھقــا چۈشــۈپ قېلىــشتىن قورقــۇپ نهپــسى

ــدۇ   ــاتۇرۇپ قۇيى ــا پ ــوڭ گۇناھق ــۇ چ ــشى  . تېخىم ــاھ ياخ ــوڭ گۇن ــۇ چ ب
ــلهن     ــاھهق بى ــلىق، ن ــشالردىن توسماس ــان ئى ــۇيرۇپ، يام ــشالرغا ب ئى
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 ئۇجۇقتۇرۋېتىــشقا  ھهركهت قىلماســلىق، زېمىننــى كــۆرەش قىلىــپ ئــۇنى
ــارەت    ــلىقتىن ئىب ــاد قىلماس ــۇيىچه ئاب ــى ب ــڭ تهقهززاس ــي يولنى . ئىالھى

ــۇش؛       ــشالردىن توس ــان ئى ــۇيرۇپ، يام ــشالرغا ب ــشى ئى ــسان ياخ ئىن
ــاد قىلىــش،   ــگه قىلىــش ئۈچــۈن جىه اللهنىــڭ دىنىنــى ئۈســتۈنلۈككه ئى

بـاد قىلىـش جهريانىـدا      زېمىننى ئىالھىـي يولنىـڭ تهقهززاسـى بـۇيىچه ئا         
ــرەت      ــن مهغپى ــسا، اللهتى ــۈزۈپ سال ــالىق ئۆتك ــپ، خات ھهركهت قىلى

ــشىدۇ     ــلىككه تېرى ــالىق ئۆتكۈزمهس ــا خات ــدۇ ۋە قايت ــۇ . تهلهپ قىلى ب
تهقــۋادارالر يامــان بىــر گۇنــاھ قىلىــپ « : ھهقــته الــله مۇنــداق دەيــدۇ

گۇنـاھلىرى  .قالسا يـاكى ئـۆزلىرىگه زۇلـۇم قىلـسا الـله نـى يـاد ئېتىـدۇ                
ــله دىــن   ــدۇ،گۇناھنى كهچۈرىــدىغان ال ــرەت تهلهپ قىلى ئۈچــۈن مهغپى

ــۇرۇپ داۋامالشــتۇرمايدۇ  ــشلىرىنى بىلىــپ ت ــار؟ئۇالر قىلمى ــم ب . باشــقا كى
ــرەت     ــان مهغپى ــدىن بولغ ــارى تهرىپى ــاتى پهرۋەردىگ ــڭ مۇكاپ ئۇالرنى

بـــۇ .ۋە ئاســـتىدىن ئۆســـتهڭلهر ئېقىـــپ تۇرىـــدىغان جهنـــنهتلهردۇر
ــۈ قالىـــ  ــۇالر مهڭگـ ــڭ  .دۇيهرلهردە ئـ ــش قىلغۇچىالرنىـ ــشى ئىـ ياخـ

ــشى  ــدېگهن ياخ ــاۋابى نېمى ــشىدىغان س ــران   ( »!ئېرى ــال ئىم ــۈرە ئ س
  ) . ئايهتلهر -136~135

ــدۇ    ــداق دەيـ ــساالم مۇنـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــته پهيغهمـ ــۇ ھهقـ : بـ
ــىلهر    « ــادا س ــهمكى، مۇب ــلهن قهس ــان زات بى ــسى بولغ ــڭ ئىگى جېنىمنى

ــپ،     ــپ كېتى ــىلهرنى ئېلى ــله س ــدى، ال ــساڭالر ئى ــاھ قىلمى ــاھ گۇن  گۇن
قىلىــدىغان، گۇناھىغــا اللهتىــن مهغپىــرەت تهلهپ قىلىــدىغان بىــر      

مۇسـلىم   ( » !دە، الـله ئۇالرغـا مهغپىـرەت قىالتتـى        -قهۋمنى كهلتـۈرەتتى  
  ) . رىۋايىتى 

ئىچىــگه لىــق بىــر نهرســه قاچىالنغــان ســېۋەتنى بېــشىڭغا قۇيــۇپ 
جىــم تۇرســاڭ، ســېۋەتتىن بىــر نهرســه چۈشــۈپ كهتمىــسه، ســهن        

ــېۋەتتىكى  ــراق  سـ ــسهن، بىـ ــاقلىغان بولىـ ــته سـ ــىنى ئهمهلىيهتـ نهرسـ
. ســېۋەتنى ســاقاليمهن دەپ تېگىــشلىك ھهرىكهتنــى قىلمىغــان بولىــسهن

بهلكــى ســېۋەتنى بېــشىڭدا كۆتــۈرۈپ . بــۇ ماھــارەت كۆرســىتىش ئهمهس
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تــۇرۇپ، ســېۋەتتىن ھېچنهرســىنى چۈشــۈرۋەتمهي ھهرىــكهت قىاللىــساڭ،  
ــس  ــۈدەك بول ــه چۈشــۈپ كهتك ــرەر نهرس ــاۋادا بى ــلهن ن ــانلىق بى ا، چاقق

  .جايىغا سېلىپ، ھهرىكىتىڭنى داۋامالشتۇرالىساڭ، مانا بۇ ماھارەت
ــۈن       ــىتىش ئۈچ ــارەت كۆرس ــۇنداق ماھ ــساننى ئهنه ش ــله ئىن ال

ــان ــانهتنى     . ياراتق ــۇنى ئام ــۈكلهپ، ئ ــارەتنى ي ــسانغا ماھ ــله ئىن ال
كۆتــۈرۈپ، زېمىننىــڭ ھهرقايــسى تهرەپلىــرىگه مېڭىــشقا؛ ياخــشى      

ــۇيرۇپ  ــشالرغا ب ــا    ئى ــادالهتنى بهرپ ــقا؛ ئ ــشالردىن توسۇش ــان ئى  يام
قىلىـــش ئۈچـــۈن ۋە اللهنىـــڭ دىنىنـــى ئۈســـتۈنلۈككه ئېرىـــشتۈرۈش  
ئۈچــۈن جىهــاد قىلىــشقا؛ ئىالھىــي يولنىــڭ تهقهززاســى بــۇيىچه زېمىننــى 

ــشقا ــاد قىلى ــان...  ئاب ــله  . بۇيرۇغ ــگهن ال ــاجىزلىقىنى بىل ــساننىڭ ئ ئىن
ادىر قىلغـان گۇنـاھالرنى     ئۆزىنىڭ مهرھهمىتـى بىـلهن شـۇ جهريانـدا سـ          

بهنــدە گۇنــاھلىرىنى داۋامالشتۇرمىــسىال، مهغپىــرەت . مهغپىــرەت قىلىــدۇ
ــشهلهيدۇ  ــرەتكه ئېرىـ ــسىال مهغپىـ ــپ تهۋبه قىلـ ــڭ . تهلهپ قىلىـ بۇنىـ

ئىـــشقا » نهتىـــجه يـــارىتىش«بىـــلهن ئىنـــساندىن تهلهپ قىلغـــان 
ــىدۇ ــا ئهڭ    . ئاشـ ــڭ رازىلىقىغـ ــسىلىدۇ ۋە اللهنىـ ــسان يۈكـ ھهم ئىنـ
ــ ــپ،    . شىدۇيېقىنلى ــانه قىلى ــشنى باھ ــشتىن ساقلىنى ــپ كېتى ــا ئېزى ئهمم

ــار     ــۇمكىنقهدەر ت ــى م ــاكى نهتىجىن ــلىق ي ــاراتقىلى ئۇنىماس ــجه ي نهتى
بـۇ مهسـىلىنىڭ بىـر      ... دائىرىگه چهكـلهش اللهنىـڭ ئهمـرىگه خىالپتـۇر        

ــى ــشنى    . تهرىپـ ــجه يارىتىـ ــدا، نهتىـ ــتىن ئېيتقانـ ــر تهرەپـ يهنه بىـ
ــرىگه ــار دائىـ ــۇمكىنقهدەر تـ ــسىگه  ئۇدۇل-مـ ــۇش دائىرىـ ــۇق تۇرمـ لـ

چهكـــلهش پۈتـــۈن دۆلهتنـــى ئۇدۇللـــۇق تۇرمـــۇش كهچۈرىـــدىغان  
ــدۇ   ــۈرۈپ قويى ــالهتكه كهلت ــته   . ھ ــلهن دۆلهت ــۇنىڭ بى ــڭ «ش اللهنى
ــاپقۇزۇش ــۇدرەت ت ــى ق ــشلىرىغا»دىنىن ــشلىتىدىغان  ئى ــشىندى«ئى » ئې

دىننــى قــۇدرەت تــاپقۇزۇش الــله مۇئمىنالرغــا .  بــايلىق بولمــاي قالىــدۇ
ــان ۋ ــا قىلغ ــسىدۇرئات ــان ۋە  « : ەدى ــان ئېيتق ــله ئىچىڭالردىكــى ئىم ال

ــۇرۇن   ــشىلهرگه،ئۇالردىن بــ ــان كىــ ــى قىلغــ ــشى ئهمهللهرنــ ياخــ
ــۇم     ــدەك،ئۇالرنىمۇ چوقـ ــۈمران قىلغانـ ــدا ھۆكـ ــۆتكهنلهرنى زېمىنـ ئـ
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ــۇم      ــى چوقـ ــان دىنىنـ ــۈن تاللىغـ ــشىنى،ئۇالر ئۈچـ ــۈمران قىلىـ ھۆكـ
ــسىنى ئاما   ــڭ قورقۇنچى ــشنى ۋە ئۇالرنى ــپ بېرى ــتهھكهم قىلى ــا مۇس نلىقق

ــدۇ،ماڭا   ــادەت قىلى ئايالنــدۇرۇپ بېرىــشنى ۋەدە قىلــدى،ئۇالر ماڭــا ئىب
  ) . ئايهت -55سۈرە نۇر  ( » ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهيدۇ

... دىننـى قـۇدرەت تاپقۇزۇشـنىڭمۇ ئـۆزىگه خـاس تهكلىپلىـرى بــار      
بۇنىڭ ئۈچۈن بىـرال اللهقـا ئىبـادەت قىلغانـدىن، اللهنىـڭ شـهرىئىتىنى              

لغانــدىن باشــقا، ســاغالم ئىماننىــڭ ئهمهلىــي تهقهززاســى  ھۆكۈمــدار قى
ــاددى      ــقا يهنه مـ ــدىن باشـ ــشنى قىلغانـ ــى ئىـ ــۇ ئىككـ ــلهن بـ بىـ

دۈشـــمهنلىرىڭالر بىـــلهن «: تهييـــارلىقالرنى قىلىـــشقا تـــوغرا كېلىـــدۇ
ــۈچى،جهڭ    ــورال ك ــشىچه ق ــۇڭالردىن كېلى ــۈن، قول ــش ئۈچ ــۇرۇش قىلى ئ

ىنى،ئۆزۈڭالرنىڭ بۇنىــڭ بىــلهن الــله نىــڭ دۈشــمىن !ئېتــى تهييــارالڭالر
ــسىلهر   ــمهنلهرنى قورقىتىـ ــقا دۈشـ ــۇالردىن باشـ ــمىنىڭالرنى ۋە ئـ . دۈشـ

ــدا     ــله يولى ــىلهرنىڭ ال ــسىلهر،الله تونۇيدۇ،س ــىلهر تونۇماي ــۇالرنى س ئ
ــڭ       ــسۇن،سىلهرگه ئۇنى ــسا بول ــېمه بول ــى ن ــنىڭالر مهيل ــهرپ قىلغى س

  ) . ئايهت -60سۈرە ئهنفال  ( » ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ
دۇللـۇق تۇرمۇشـتا ياشىـسا ئۇدۇللـۇق تۇرمۇشـقىال          ھهممه ئـادەم ئۇ   

كېتهرلىــك نهرســىلهرنىال ئىــشلهپچىقارسا، ئىــسالم دۆلىتــى ئــۆزىنى      
داۋاملىــــق قــــۇدرەت تاپقۇزىــــدىغان، اللهنىــــڭ دۈشــــمهنلىرىنى 

  ؟ قورقۇتىدىغان كۈچنى قانداق تهيياراليدۇ
ــشقا    ــستىمال قىلى ــاز ئى ــشلهپچىقىرىپ، ئ بۇنىــڭ ئۈچــۈن كــۆپ ئى

شــۇنداق قىلغانــدىال قــۇدرەت تــاپقىلى، داۋاملىــق     . تــوغرا كېلىــدۇ 
ئهممـا ئهڭ تـۆۋەن ئىـستېمالغا چۇشـلۇق ئـاز           . قۇدرەت تـاپقىلى بولىـدۇ    

ــدۇ   ــبهغهل قىلىۋېتىــ ــى كهمــ ــۈن مىللهتنــ ــشلهپچىقىرىش پۈتــ . ئىــ
كهمبهغهللىــــك باســــمىچىلىققا . كهمبهغهللىــــك ئاجىزالشــــتۇرۋېتىدۇ

  .  قوزغايدۇپۇرسهت كۈتۈپ تۇرغان دۈشمهنلهرنىڭ ئىشتىهاسىنى
ئۇنىڭــدىن باشــقا يهنه پــاك ئــادەملهر جهمئىيهتــتىن ئايرىلىــپ،  
روھنــى پــاكالش ئۈچــۈن بىــر چهتــكه چىقىۋالــسا، جهمئىيهتــته قانــداق 
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ــدۇ؟    ــا قالى ــڭ قۇلىغ ــداق ئادەملهرنى ــيهت قان ــدۇ؟ جهمئى ــادەملهر قالى ئ
  ؟ جاھاننى كىم سورايدۇ

زســىز مۇشــۇنداق چهتــكه چىقىــۋېلىش بۇزغــۇنچىالرنى دەخلــى تهرۇ
ــاك      ــالهنكى پ ــدۇ؟ ۋەھ ــشقا رىغبهتلهندۈرمهم ــالىغىنىنى قىلى ــدا خ ھال
ئادەملهرنىــڭ بىرىنچــى مهجبــۇرىيىتى ياخــشى ئىــشالرغا بــۇيرۇش      
يامان ئىـشالردىن توسـۇش، ھۆكۈمـدارنى الـله ۋە ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرى              

  بۇيرۇغاندەك توغرا ھۆكۈم قىلىشقا مهجبۇرالش ئىدىغۇ؟
ــۇدا ئ    ــلهن خ ــدە بى ــى بهن ــسالم دىن ــداق  ئى ــسىدا ھهرقان وتتۇرى

ئىنـسان قهلبىنـى الـله بىـلهن بىۋاسـته          . ۋاسىته  بولۇشنى ئىنكـار قىلىـدۇ      
ئـــاالقه قىلىـــشتىن، بىـــرال اللهقـــا ئىبـــادەت قىلىـــشتىن توســـىدىغان 

ئىــسالم كىــشىلهرگه مۇنــداق . ھهرقانــداق توســاقالردىن ئــازات قىلىــدۇ
ــدۇ ــم بېرىـ ــۇق  «: تهلىـ ــهندىن مهن توغرۇلـ ــدىلىرىم سـ مېنىـــڭ بهنـ

،مهن ھهقىـــقهتهن ئۇالرغـــا يېقىـــنمهن )ئۇالرغـــا ئېيتقىنكـــى(ورىـــساس
،ماڭــا دۇئــا )يهنــى ئۇالرنىــڭ ئهھۋالىنى،ســۆزلىرىنى بىلىــپ تــۇرىمهن(

ــسا  ــۇالر    ,قىل ــابهت قىلىمهن،ئ ــىنى ئىج ــڭ دۇئاس ــا قىلغۇچىنى مهن دۇئ
توغرا يـول تېـپىش ئۈچـۈن مېنىـڭ دەۋىتىمنـى قوبـۇل قىلـسۇن ۋە ماڭـا                  

  ) . ئايهت -186بهقهرە سۈرە  ( »!ئىمان ئېيتسۇن
ئىسالمنىڭ بـۇ تهلىماتىغـا زىـت ھالـدا سـۇپىزمدا  پىـر مۇرىتنىـڭ                
تونۇشىدا شـۇنچىلىك ئۇلۇغلۇنىـدۇكى، پىـر ئهمهلىيهتـته مۇرىـت بىـلهن             

بـۇ خاتـالىق يـۇقىرىقى      . الله ئوتتۇرسـىدىكى ۋاسـتىگه ئايلىنىـپ قالىـدۇ        
ىن خاتالىقالرغـــا قوشۇلـــسا، ســـوپىزمنىڭ ئىـــسالمنىڭ تـــۈپكى يولىـــد

قانچىلىـــك چهتـــنهپ كهتكهنلىكـــى، ئىـــسالمنىڭ غايىـــسىنى ئىـــشقا 
ئاشۇرۇش يولىـدا ئىالھىـي يـول بىـلهن ماڭمـاي، ئىـسالم دىنىغـا يـات                 

ــكارىلىنىدۇ    ــۇۋالغانلىقى ئاش ــك قۇش ــىلهرنى قانچىلى ــى  . نهرس ــۇ تېخ ب
ــى  ــۇپىالرنىڭ گېپـ ــاكىزە سـ ــمهن پـ ــتچىل، ئىخالسـ ــا، . راسـ كاززاپلىققـ

  !ا ئايلىنىپ كهتكهن سۇپىلىقچۇ تېخىئوتقۇيرۇقلىققا، خۇراپاتلىقق
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ــپ،     ــا ئهمهل قىلىـ ــسالم تهلىماتلىرىغـ ــدا ئىـ ــوپىزم تارىخىـ سـ
مــاللىرى ۋە جــانلىرى بىــلهن اللهنىــڭ يولىــدا جىهــاد قىلىــپ، ياخــشى  
ــى       ــڭ دىنىن ــۇپ اللهنى ــشالردىن  توس ــان ئى ــۇيرۇپ، يام ــشالرغا ب ئى

ــوق ئهمهس   ــۇ ي ــر مۇرىتالرم ــان پى ــۇپىالر . تارقاتق ــازغۇن س ــۇالرنى ئ  ب
ــدۇ  ــدىگىلى بولماي ــا ھهي ــر تاياقت ــلهن بى ــۇالر ســوپىزمغا قوشــۇلۇپ . بى ب

لــېكىن ســوپىزم تارىخىــدا بۇنــداقالر بهك . قالغــان ھهقىقىــي زاھىــدالردۇر
ھايــاتلىق » روھنــى پــاكاليمهن«مــۇتلهق كــۆپ ســانلىق ســوپىالر . ئــاز

. كارۋىنىدىن ئايرىلىـپ بىـر چهتـكه چىقىۋالغـان سـهلبىي ئـادەملهردۇر            
ــى  ــز ئابباس ــۈز بى ــدە ي ــدىغان   يالر دەۋرى ــا قاراي بهرگهن ئازغۇنلۇقالرغ

بولــساق، شۈبهىــسىزكى، دىنىمىزنىــڭ كــۆپلىگهن ســاھهلىرىدە ناھــايىتى  
مۇشــۇ ئازغۇنلۇقالرنىــڭ بېــسىمى   . بهرگهن چــوڭ ئــازغۇنلۇقالر يــۈز  

ــان  ــى يوقاتق ــىيه دۆلىتىن ــشىپ ئابباس ــشى، . بىرلى ــڭ چىرىكلىشى ئوردىنى
ــشاھنى كولد  ــڭ پادى ــتلهر،  ئهجنهبىيلهرنى ــل سۈيقهس ــشى، ھهرخى ۇرلىتى

ــشى    ــڭ ئاجىزلىشىـ ــي كۈچىنىـ ــىي ھهربىـ ــڭ سىياسـ ــۇ ... دۆلهتنىـ شـ
بــۇ . ئازغۇنلۇقالرنىــڭ بىرســىال دۆلهتنــى ۋەيــران قىلىــشقا يېتهتتــى     

ــسا، دۆلهتنىـــڭ   ــازغۇنلۇقالر كېلىـــپ قوشۇلـ ــقا ئـ ــا باشـ ئازغۇنلۇقالرغـ
ــاالرلىق ئهمهس  ــران ق ــشى ھهي ــۇنچه  . يىمىرى ــڭ ش ــۇ دۆلهتنى ــى ب بهلك

ــق  ــۈرگهنلىكى    جى ــۇزۇن دەۋر س ــۇنچه ئ ــۇ، ش ــسهللىكلهرنى يۈدۈپم كې
  .ھهيران قاالرلىق

ــا ئېغىزىـــدا ئىمـــان   ــېچكىمگه، ھهتتـ ــانۇنىيىتى ھـ اللهنىـــڭ قـ
ــمايدۇ  ــان باسـ ــانالرغىمۇ يـ ــۇ . دەۋاســـى قىلغـ ــىي دۆلىتـــى شـ ئابباسـ

  .قانۇنىيهت بۇيىچه يىمىرىلدى
ئابباســــىي دۆلىتىنىــــڭ شــــىئهلهردىن بولغــــان ۋەزىــــرى ۋە 

ــۇدىيال ــل   يهھ ــلهن تى ــارالر بى ــدۇرۋەتكهن تات ــى ئاغ ــىي دۆلىتىن ر ئابباس
تاتــارالر مۇســۇلمانالرنى  . بىرىكتــۈرۈپ، ئــۇالرنى چىلــالپ كهلــگهن   

ــا   ــپ، دەري ــرغىن قىلى ــۈن قى ــق ك ــدا  -قىرى ــانالرنى ئاققۇزغان ــا ق  دەري
شــۇنداقتىمۇ، ئابباســىي دۆلىتــى   . يهھۇدىيالرغــا قىلــچه چېقىلمىغــان  
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 ھالــدا اللهنىــڭ دۈشــمهنلهرنى   ئىــسالم دۆلىتــى بولغىنىغــا اليىــق   
ــت     ــسالمغا سۈيىقهسـ ــارالش ۋە ئىـ ــۈچ تهييـ ــۈن كـ ــۇش ئۈچـ قورقۇتـ
ــي    ــدىكى ئىالھىـ ــلىق ھهققىـ ــت تۇتماسـ ــىرداش دوسـ ــانالرنى سـ قىلغـ
ــسا،       ــان بول ــۇپ قويمىغ ــۆزىنى يوقۇت ــپ، ئ ــايه قىلى ــرلهرگه رىئ ئهمى

  :ئۇنداق ئىشالر بۇ دۆلهتنى ھهرگىزمۇ مۇنقهرز قىاللمايتتى
زەڭالردىن بولمىغــــانالرنى ســــىرداش ئــــۆ!ئــــى مــــۆمىنلهر« 

ــپ     ــاڭلىق قىلى ــشتا بوش ــق قىلى ــىلهرگه بۇزغۇنچىلى ــاڭالر،ئۇالر س قىلىۋالم
ــدۇ  ــارزۇ    .قالمايـ ــشىڭالرنى ئـ ــهققهتته قېلىـ ــىلهرنىڭ مۇشـ ــۇالر سـ ئـ

قىلىــــدۇ،ئۇالرنىڭ دۈشــــمهنلىكى ئېغىزلىرىــــدىن مهلــــۇم بولــــۇپ 
تۇرىـــدۇ،ئۇالرنىڭ دىللىرىـــدا يوشـــۇرغان دۈشـــمهنلىكى تېخىمـــۇ     

ــدۇرچ ــىلهرگه  .وڭـ ــساڭالر، سـ ــىنىدىغان بولـ ــسىزكى،ئهگهر چۈشـ شۈبهىـ
ــدۇق   ــان قىل ــايهتلهرنى باي ــۇن ئ ــران   ( » نۇرغ ــال ئىم ــۈرە ئ -118س

  ) . ئايهت 
ــدۇ « ــۇم قىلمايـ ــدىلىرىگه زۇلـ ــڭ بهنـ ــۈرە  ( »پهرۋەردىگارىـ سـ

  ) . ئايهت -40فۇسسىلهت 
ئابباســىي دۆلىتىنىــڭ چىرىكلىــشىش ســهۋەبىدىن يىمىرىلىــشى     

ــشته ــسالمىي  چىرىكلىشى ــقان ئى ــسمهن ئورتاقالش ــتىگه قى ــىي دۆلى  ئابباس
چـــۈنكى، . ئۈممهتنىـــڭ ئاخىرالشـــقانلىقىدىن دېـــرەك بهرمىـــدى   

ــدىن ــۇۋەتكهن زور   : بىرىنچى ــگه قۇي ــۇممهت ئىچى ــسالمىي ئ ــسالم ئى ئى
ئهقىـدە چـوغى   : ئىككىنچىـدىن . ھاياتى كـۈچ تېخـى تـۈگىمىگهن ئىـدى       

ــس    ــدى، پۈۋدى ــۆچمىگهن ئى ــسىمۇ ئ ــدە قال ــڭ تېگى ــوغ  كۈلنى ــۇ چ ىال ب
  . قايتىدىن يېلىنجايتتى

ــك    ــان قۇدرەتلى ــۈچكه تولغ ــاتى ك ــسىنىڭ ھاي ــمان ئىمپېرىيى ئوس
ــسالمىي    ــسالمنىڭ ۋە ئىـ ــشى ئىـ ــا چىقىـ ــلهن ئوتتۇرىغـ ــاپهت بىـ قىيـ

ــدى  ــدىن نامايــان قىل ــاتىي كــۈچىنى قايتى ــسالمىي . ئۈممهتنىــڭ ھاي ئى
ــدەك     ــدىن تۇغۇلغان ــاكى يېڭى ــدەك ي ــدىن ئهۋەتىلگهن ــۇممهت يېڭى ئ

ــدى ــاپ   . بول ــشايدىغان س ــدىكىگه ئوخ ــاھابىلهر دەۋرى ــتىنال س ــۇ راس ب
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؟ يــاكى بۇنىڭــدا ئىــسالمىي  ئــويغىنىش ۋە يېڭىــدىن توغۇلــۇش بولــدىمۇ
 ســاقلىنىپ قالــدىمۇ ئۈممهتنىــڭ ۋۇجۇدىغــا يۇشــۇرۇنغان چىــرىكلىكلهر 

  ؟
دىننىڭ خىزمىتىگه چىـن ئىخـالس قىلىـش، بـۇ يولـدا جـانلىرى ۋە               

ــته،  ــشالش جهھهت ــاللىرىنى بېغى ــابىئىينالردىن  م ــدە ت ــمانىيالر ئىچى  ئوس
ــدى  ــار ئى ــشىلهر ب ــشمايدىغان كى ــۇمهۋىيلهر . قېلى ــته ئ ــۇالر ئهمهلىيهت ئ

ــان     ــتىم ئۇرۇنغ ــۇنجى قې ــشقا ت ــى قىلى ــستانتىپۇلنى پهته ــدە كونى دەۋرى
  . ساھابه ۋە تابىئىينالرنىڭ كۈچىگه كۈچ ئۇلىدى

ــۇن    ــپ، نۇرغ ــرىلهپ كىرى ــىغا ئىچكى ــستىئان ياۋرۇپاس ــۇالر خرى ئ
ــدى زىم ــى قىل ــى پهته ــسالمغا   . ىنالرن ــشى ئى ــون كى ــون مىلي ــچه ئ نهچ

  .بۇ ئۇالرنىڭ اللهنىڭ مىزانىدا ساۋاپ تېپىشىغا يىتهرلىكتۇر. كىردى
ئــۇالر ئىــسالم دۇنياســىنى خرىــستىئانالرنىڭ باســـمىچىلىقىدىن     

ــدى  ــىر قوغدىـ ــۇدا بهش ئهسـ ــنى  . ئـ ــستىئانالر بهيتۇلمۇقهددەسـ خرىـ
م شــهرققه كهلگهنــدەك كېلىــشكه ئىــستىال قىلىــش ئۈچــۈن بىرىنچــى قېــتى

ــدى    ــۈرئهت قىاللمى ــالمىغۇچه ج ــسى يۇق ــمان ئىمپېرىيى ــاكى ئوس ــۇ . ت ب
  .ئۇالرنىڭ اللهنىڭ مىزانىدا ساۋاب تېپىشىغا يېتهرلىكتۇر

ــۇلمانالرنىڭ   ــدىمۇ، مۇسـ ــشقا ئۇچرىغانـ ــاالش قىلىـ ــۇالر خامتـ ئـ
توپالشــقان . زېمىنىــدا يهھــۇدىي دۆلىتىنىــڭ قۇرۇلىــشىغا يــول قويمىــدى 

لگىنـــدىلهر تـــاكى ئوســـمان ئىمپىرىيـــسى يۇقـــالمىغۇچه ئـــۆز بـــۇ كه
بــۇ ئۇالرنىــڭ اللهنىــڭ مىزانىــدا . دۆلىتىنــى قۇرۇشــقا ئامــال قىاللمىــدى

  .ساۋاب تېپىشىغا يېتهرلىكتۇر
بــۇ . ئــۇالر يهنه ئىلىمنــى ۋە دىنىــي ئۆلىمــاالرنى ھــۆرمهت قىلــدى

  .ئۇالرنىڭ اللهنىڭ مىزانىدا ساۋاب تېپىشىغا ئهسقاتىدۇ
 مىزانىــدا چــوڭ ئهمهل ھېــسابلىنىدىغان بــۇ ئىــشالر     اللهنىــڭ

مهزكــــۇر دۆلهتــــته يــــاكى دۆلهتنىــــڭ سايىــــسىدا ياشــــاۋاتقان 
مۇســـــۇلمانالردا خهتهرلىـــــك ئازغۇنلۇقالرنىـــــڭ مهۋجۇتلـــــۇقىنى 
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ــدى ــان    ... يۆگىيهلمى ــازغۇنلۇقالر يام ــۇ ئ ــلهن ب ــشى بى ــڭ ئۆتى ۋاقىتنى
  .ئاقىۋەت كهلتۈرۈپ چىقاردى

هشـــمىگهن تـــۇنجى خهلىپىلىـــك ئوســـمان ئىمپېرىيىـــسى ئهرەبل
ــدى  ــى ئى ــۈن    . دۆلىت ــۈرۈش ئۈچ ــرلىككه كهلت ــىنى بى ــسالم دۇنياس ئى

ئىخالس قىلىـش، ئۆتكـۈر ئىـرادە بـاغالش، جىـددى ھهرىـكهت قىلىـش،               
ئىسالم دۇنياسـىنى بىـرلىككه كهلـگهن قۇدرەتلىـك رەھبهرلىـك ئاسـتىغا             
ــاخىرقى دەۋرىـــدىكى   ــىيالر ئىمپېرىيىـــسىنىڭ ئـ ــتۇرۇپ، ئابباسـ ئۇيۇشـ

چىلىنىـــــشنى تـــــۈگىتىش ئۇلۇغـــــۋار ئىـــــشلىرىنى ئالدىـــــدا پار
بىــراق . ئهرەبلهشمهســلىك دەســلىۋىدە يامــان تهســىر پهيــدا قىاللمىــدى

كۈنلهرنىڭ ئۆتۈشى بىـلهن توققـۇز ئهسـىر ئىـسالم دۇنياسـىنىڭ يـۈرىكى              
بۇلــۇپ كهلــگهن ئهرەبــلهر بىرخىــل يېتىمــسىراشنى ھــېس قىلــدى؛       

لغـــان تىـــل بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ ئانـــا تىلـــى ۋە قۇرئـــان نازىـــل بو
ــدى   ــار كهل ــا ھ ــى ئۇالرغ ــدارالرنىڭ باشقۇرۇش ــۆزلىمهيدىغان ھۆكۈم ...  س

ئوســمان ئىمپېرىيىــسىنى ئىــسكهنجىگه ئېلىۋالغــان سىياســىي شــارائىتالر  
ــۇرۇۋەتتى   ــۇ ئاش ــسىراشنى تېخىم ــل يېتىم ــۇ خى ــمهنلهر. ب ــار دۈش : مهكك

ــۈرك« ــدىلىنىپ،  » ئهرەب«ۋە » تـــــ ــىلىلىرىدىن پايـــــ مهســـــ
ــۇلمانالرنىڭ ب ــدى  مۇس ــۇۋەپپهق بول ــقا م ــى پارچىالش ــۇنداق . ىرلىكىن ش

ــدى      ــدا قىل ــىر پهي ــس تهس ــاخىرى ئهك ــلىك ئ ــپ ئهرەبلهشمهس . قىلى
ــان ئهرەب    ــى بولغ ــڭ تىل ــۇ دىننى ــشىپ مۇش ــۇ دۆلهت ئهرەبلى ــادا ب مۇب
ــى     ــى بىرلىك ــڭ ئىچك ــدى، دۆلهتنى ــسا ئى ــۆزلىگهن بول ــلهن س ــى بى تىل

ــۇالتتى  ــان ب ــۈك بولغ ــۇ كۈچل ــۇرۇش سۈيقهســتچىلهرگه تاقا. تېخىم ــل ت بى
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئهرەب تىــل ئــۆگىنىش    . ئىقتىــدارىمۇ كــۈچىيهتتى 

ــان ۋە     ــى قۇرئ ــي ھهقىقهتلهرن ــى دىنى ــاۋام خهلقن ــدارالرنى ۋە ئ ھۆكۈم
ــۈركچىگه     ــى؛ ت ــگه قىالتت ــىتىگه ئى ــۆگىنىش پۇرس ــته ئ ــستىن بىۋاس ھهدى
ــالالر     ــي ماتېرىيـ ــان دىنىـ ــۈركچه يېزىلغـ ــان ۋە تـ ــمه قىلىنغـ تهرجىـ

  .ياجنى قاندۇرغان بۇالتتىقاندۇرالمىغان ئېهتى
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» ئېهتىياتچـــانلىق«ئوســـمانىيالردا مىلىتـــارىزىمالردا بولىـــدىغان 
ــستىبداتلىق    ــتالردا ئىـ ــانلىق بهزى ۋاقىـ ــۇ ئېهتىياتچـ ــۇپ، بـ ــار بۇلـ بـ

ــكهن  ــپ يهت ــسىگه بېرى ــۇمهۋىيلهر  . دەرىجى ــستىبداتلىق ئ ــى ئى سىياس
ــدى    ــدە داۋام قىلــ ــىيالر دەۋرىــ ــلىنىپ، ئابباســ ــدە باشــ . دەۋرىــ

ــستىبدا ــشاھ «تلىق ئى ــشلىگهك پادى ــل   » چى ــر خى ــدىغان بى الردا بولى
بــۇ ئــازغۇنلۇق ئىالھىــي ئــادالهتنى تهدبىقــالپ كىــشىلهرگه . ئــازغۇنلۇق

ــۋەتتى     ــستىن چىقىرى ــى رېلى ــوغرا خهلىپىلىكن ــدىغان ت ــاراملىق بىرى . ئ
ــتهبىتلىك    ــى مۇس ــسىدىكى سىياس ــمانىي ئىمپېرىيى ــنىڭچه ئوس ــېكىن مې ل

. تهبىتلىكىنىڭ داۋامىــــال ئهمهسئــــۇمهۋىيلهر ۋە ئابباســــىيالر مۇســــ
ھهربىــيلهر سىياســى ئىــشالرنى باشــقۇرغاندا يۈزبىرىــدىغان زىيــادە      
ــك     ــتهبىتلىكنىڭ يهرلىــ ــمانىيالردىكى مۇســ ــانلىق ئوســ ئېهتىياتچــ

  .سهۋەبىدۇر
ــۈن      ــۇرۇش ئۈچـ ــل تـ ــمهنلهرگه تاقابىـ ــۈك دۈشـ دۆلهت كۈچلـ
ــاش       ــلهن ب ــۈچى بى ــۇق ك ــۇالرنى زورل ــۇش ۋە ئ ــمهنلهرنى يوقۇت دۈش

ــرەك ئهگدۈرۈ ــى كېـ ــادە   . شـ ــسىنىڭ زىيـ ــمان ئىمپېرىيىـ ــۇ ئوسـ بۇمـ
ــهۋەبى   ــر سـ ــشىنىڭ بىـ ــۇپ كېتىـ ــان بۇلـ ــېمىال . ئېهتىياتچـ ــراق نـ بىـ

ــدۇ     ــول قويمايـ ــتهبىتلىككه يـ ــى مۇسـ ــسالم روھـ ــبىلهن ئىـ . دېگهنـ
ھهرقانــداق ئهھۋالــدا ھۆكۈمــدار بىــلهن پــۇقراالر ئوتتۇرىــسىدا ئىالھىــي 

  .ئادالهتنى تهتبىقالشنى پهرز قىلىدۇ
پېرىيىــسىدىكى ۋالىيلىــق تــۈزۈمى ۋەزىيهتنــى تېخىمــۇ ئوســمان ئىم

ئوســـمان ئىمپېرىيىـــسىنىڭ ۋالىيلىـــق تۈزۈمىـــدە . يامانالشـــتۇرۇۋەتتى
ۋالىيالرنىــڭ ۋەزىــپه ئــۆتهش مــۇددىتى ئىككــى يىــل، ئهڭ كــۆپ       
بولغاندا ئۈچ يىـل، بـۇ مـۇددەت توشـقاندىن كېـيىن ۋالىـي ھوقۇقىـدىن                

ــپىگه دۆلهت بــۇ تــۈزۈمنى يولغــا قۇ. قالــدۇرۇالتتى يۇشــتا ھوقــۇقنى خهلى
ــتهقىل دۆلهت    ــى مۇس ــۆز ۋىاليهتلىرىن ــڭ ئ ــتۈرۈپ، ۋالىيالرنى مهركهزلهش

ــدى    ــان ئىـ ــشان قىلغـ ــلىكنى نىـ ــهت بهرمهسـ ــشىغا پۇرسـ . قىلىۋېلىـ
بـۇ  . ئابباسىيالر دەۋرىنىڭ ئاخىرلىرىـدا ۋالىـيالر شـۇنداق بولغـان ئىـدى           
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ــ  ۈم تــۈزۈم ئهمهلىيهتــته ئوســمان ئىمپېرىيىــسىنىڭ ئــۇزۇن مهزگىــل ھۆك
سۈرۈشــىگه، دۆلهتنىــڭ مۇقىملىقىغــا پايــدىلىق بۇلــۇپ، دۆلهتنىــڭ      
پـــۇقرالىرى ئالدىـــدىكى ۋە دۈشـــمهنلىرى ئالدىـــدىكى ھهيۋىـــسىنى 

. بىـراق بـۇ تۈزۈمنىڭمـۇ يارىمـاس تهرەپلىـرى چىقىـپ قالـدى             . ئاشۇردى
ــسا    ــگه بولـ ــا ئىـ ــاالردەك ئهخالققـ ــئهتكه، ئۆلىمـ ــشتىدەك تهبىـ پهرىـ

ــڭ م  ــسا ئۆزلىرىنى ــرگهپ، بولمى ــدىغانلىقىنى  بى ــۇزۇن تۇرماي ــسهپته ئ هن
ــلهن      ــادالهت بى ــقهت ۋە ئ ــا ھهقى ــيالر پۇقراالرغ ــگهن ۋالى ــدىن بىل ئال

ــدۇ ــامىله قىلماي ــۆپرەك  . مۇئ ــيالر ئىمكــانقهدەر ك ــۆپىنچه ۋالى بهلكــى، ك
 پـاراغهتته ئۆتكـۈزۈش     -دۇنيـا يىغىـپ، كېيىنكـى ئـۆمرىنى راھهت        -مال

ىنـى يىغىـپ بېرىـپ،      شـۇنىڭ بىـلهن سـۇلتانغىمۇ دېگىن      . قهستىدە بولىـدۇ  
ــدىلىرىگه     ــڭ بهن ــپ، اللهنى ــۇپ يىغى ــسه قوش ــچه ھهس ــۇ نهچ ئۆزىگىم

  .ئۇۋالچىلىق ۋە ئېغىرچىلىق سالىدۇ
ــدە      ــاھىلىيهت دەۋرى ــۇرۇنقى ج ــشتىن ب ــسالمغا كىرى ــۈركلهر ئى ت

ــاتتى  ــۈزۈمىنى قوللىن ــق ت ــۇ   . فېئوداللى ــدىمۇ ب ــۇلمان بولغان ــۇالر مۇس ئ
ال پادىــشاالرغا بېقىنــدى ئــاۋام خهلقنــى فېئــۇد. تــۈزۈمنى ئۆزگهرتمىــدى

ــۇم   ــائىي زۇل قىلىــپ بېرىــدىغان فىئۇدالىزمــدىن پهيــدا بولغــان ئىجتىم
ــۇلدى ــتهبىتلىككه قوشــ ــا . سىياســــىي مۇســ ــۇ ئازغۇنلۇقتــ پۇقراالرمــ

ــشمىدى  ــداردىن قېلى ــشالرغا   . ھۆكۈم ــشى ئى ــدارنى ياخ ــۇقراالر ھۆكۈم پ
. بــۇيرۇپ، يامــان ئىــشالردىن توســۇمىغىلى خېلــى ئــۇزۇن بولــدى      

ا ئوســمان ئىمپىرىيــسىدە مهۋجــۇد بولــۇپ تۇرغــان مىلىتــارىزم قارىغانــد
ھاۋاســىدا بــۇ خاتــالىق تۈگهيدىغانــدەك ئهمهس، بهلكــى تېخىمــۇ      

ــى ــدەك قىالتت ــىي  . ئهدەپ كېتىدىغان ــدە سىياس ــسىي دائىرى ــا شهخ ئهمم
ــى     ــڭ تهقهززاس ــشالردا ئىماننى ــائىي ئى ــوق ئىجتىم ــسى ي ــلهن ئاالقى بى

ــيهت  ــۈن جهمئى ــۇيىچه ئهمهل قىلىــش پۈت  چۈشكۈنلهشــكهن، ئهخــالق ب
ــدا      ــرىگه قارىغان ــاخىرقى مهزگىللى ــڭ ئ ــىي دۆلىتىنى ــان ئابباس بۇزۇلغ

ــدى ــۈك  . كــۆپ ياخــشى ئى ــۇدى، كۈچل ــڭ يېڭــى تهۋەلل ــاش دۆلهتنى ي
ــان    ــاقچى بولغ ــۇدرەت تاپقۇزم ــۆزىنى ق ــۇرۇپ ئ ــمهنلهرگه قارشــى ت دۈش
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ــدىغان      ــارىزمالردا بولى ــسى، مىلىت ــۈك ئىرادى ــڭ كۈچل ــى دۆلهتنى يېڭ
ــكىنلىك ــائىي    -كهس ــي ۋە ئىجتىم ــسى ئهخالقى ــڭ ھهممى ــا بۇالرنى  مان

تهمكىنلىـــك پهيـــدا قىلىـــپ، كىـــشىلهرنى ئابباســـىيالر دەۋرىـــدىكى 
ــۋە ــا  -لهھـ ــسالمىي روھقـ ــان ئىـ ــرىكلىكلهر يـــوق قىلغـ لهئهب ۋە چىـ

ــتۇردى ــدىغان ۋەز . يېقىنالش ــتۈرۈپ تۇرى ــاللىالرنى سهگهكلهش ــېكىن ك  -ل
ــايدۇ،    ــان بوشـ ــۇش ھامـ ــسا،چىڭ تۇتـ ــىههت بولمىـ ــۇدرەت نهسـ  قـ

ــشىدۇ ــانالرمۇ ئاجىزلىــ ــهكىلدىكى ۋەز . تاپقــ ــسالم شــ ــوغرا ئىــ -تــ
ســوپىزم ئابباســىيالر . نهســىههتنىڭ ئــورنىنى ســوپىزم ئىگهلــلهپ كهتتــى

ــشلىرىغا     ــيهت ئى ــۇ جهمئى ــراق ئ ــسىمۇ، بى ــان بول ــتىگه تارقالغ جهمئىيى
ئهممــا ئوســمان ئىمپىرىيــسىدە بولۇپمــۇ تــۈركىيه . ئارىالشــمىغان ئىــدى
رنىڭ كونتروللىقىـــدا بولـــدى، ســـوپىزم دىننىـــڭ جهمئىـــيهت ســـۇپىال

ــدى ــورنىنى ئىگهللىۋال ــىردە  . ئ ــاخىرقى ئىككــى ئهس ــۇ ئ ــرى «بولۇپم پى
.  دېــگهن يوچــۇن ســۆز تارقالــدى» .يــوق كىــشىگه شــهيتان پىــر بولىــدۇ

ســوپىزم ئــاۋام خهلقنىــڭ دىنغــا كىــرىش ئېغىــزى ۋە دىنىــي پائــالىيهت 
ــى  ــپ كهتت ــهكلىگه ئايلىنى ــرىش ش ــپ بې ــۇنىڭ. ئېلى ــۈك، ش ــلهن ئۆل  بى

. تىرىــك پىــرالر ھهققىــدە تۈرلــۈك خــۇراپىي ئهقىــدىلهر بارلىققــا كهلــدى
ــايىپنى      ــڭ غ ــشىنىش، پىرنى ــارامىتىگه ئى ــڭ ك ــشىنىش، پىرنى ــا ئى پىرغ
ــېهىرنى    ــاقايتااليدىغانلىقىغا س ــاي س ــسهلنى داۋالىم ــدىغانلىقىغا، كې بىلى
يېــــشىپ، شــــهيتانالرنى ئادەملهرنىــــڭ ئىچىــــدىن قــــوغالپ     

ــدىغ ــشىنىش چىقىرااليـــ ــۇش «انلىقىغا ئىـــ ــك بولـــ » دىيانهتلىـــ
 ماشــايىخالرغا بــاغلىنىش، ئۇالرغــا ئاتــاپ    -مــازايى... ھېــسابالندى

ــش  ــانلىق قىلىـ ــرىش ۋە قۇربـ ــر بىـ ــوغرا  -نهزىـ ــا تـ ــڭ روھىغـ  دىننىـ
ــن    ــۈننىتىدە دى ــڭ س ــابى ۋە پهيغهمبهرنى ــڭ كىت ــدىغان، اللهنى كهلمهي

ىــن بۇلــۇپ ھېــسابالنمايدىغان بــۇ ئىــشالر ئــاۋام خهلقنىــڭ تونۇشــىدا د
ســـوپىزم ئهمهل ساھهســـىدە پهيـــدا قىلغـــان زور بوشـــلۇقنى . قالـــدى

مــۇھىمى ئىمــان، ئىمــان دېــگهن    . مۇرجىئىلىــك پىكــرى يۆگىــدى  
. تهســتىق قىلىــش، تهســتىق قىلىــش دېــگهن قهلبــتىال پۈتىــدىغان ئىــش 
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ــۇيىچه ئهمهل    ــى بـ ــڭ تهقهززاسـ ــشى ئىماننىـ ــكهن كىـ ــۇنداق ئىـ شـ
مۇرجىئىلىــك پىكــرى . ســى يــوققىلمىــسىمۇ، ئىمــانى بولــسىال ھــېچ ۋەقه

. شـــۇنداق دەپ ھايـــاتلىقنى ھهقىقـــى دىنـــدىن قۇرۇقـــداپ قويـــدى 
ــۈچى     ــكهن ئهللهيلهتك ــشىپ كهت ــئهنىلهرگه ئارىلى ــازغۇنلۇق ۋە ئهن ئ

  .ئىچكىرى سېزىمدىن باشقا دىن دېگهن نهرسه قالمىدى
تــۈركىي خهلقــلهر . تۈركىيىــدە ئهنئهنىنىــڭ رولــى ناھــايىتى چــوڭ

بــۇ ھهقىقهتنــى چۈشــهندۈرۈش ئۈچــۈن . ه قىلىــدۇئهنــئهنىگه بهك رېئــاي
ــااليلى   ــسال ئ ــر مى ــاز    : بى ــۆپىنچه جاينام ــۆيلىرىگه ك ــڭ ئ تۈركلهرنى

ــدۇ  ــېلىنغان بولى ــېلىنمىغان    . س ــاز س ــرىگه جاينام ــمه يې ــڭ ھهم ئۆينى
ــېلىنىدۇ،   ــاز سـ ــزىگه جاينامـ ــا، دەھلىـ ــدىردىمۇ، ئۆينىـــڭ ئۇلىغـ تهقـ

، يــاكى ھويلىغــا تۈركلهرنىــڭ ئهنئهنىــسى بــۇيىچه ھويلىنىــڭ ســىرتىدىال
كىـــرىپال ئـــايىغىڭىزنى ســـېلىۋېتىپ، ســـىرتتا كىـــيگهن ئـــايىغىڭىزنى 
ــسىز،    ــىگه ئالماشتۇرى ــاكىزە كهش ــدىغان پ ــسىگىلى بولى ــا دەس جاينامازغ
ــۇخانىدا     ــېلىۋېتىپ، س ــنى س ــۇ كهش ــسىڭىز ب ــى بول ــۇخانىغا كىرمهكچ س
ــدىن     ــسىز، مۇنچى ــنى كىيى ــقا كهش ــدىغان باش ــاس كېلى ــشكه م ئىشلىتى

ــزدا  ــشتىن   چىققىنىڭى ــۇخانىغا كىرى ــيىن، س ــدىن كې ــۇتىڭىزنى قۇرۇتقان پ
ــسىز   ــنى كىيى ــۇرۇق كهش ــان ق ــۇپ قويغ ــۇرۇن قۇي ــايىتى . ب ــسى ناھ شۇنى

ئېنىقكى، بـۇ ئىـسالمىي ئهنئهنىـدە نامـاز ئوقۇيـدىغان ئۆينىـڭ پـاكىزە               
ھهرقانـــداق ئىـــشتا پـــاكىزلىقنى پهرز . بولۇشـــى مهقـــسهت قىلىنغـــان

ــسال  ــدىغان ئى ــاد قىلى ــا ئىتىق ــان دىنغ ــر  قىلغ ــداق بى ــدە مۇن مىي ئائىلى
ــۇن   ــتىقىگه ئۇيغ ــامهن مهن ــى تام ــڭ بۇلۇش ــۇ  . ئهنئهنىنى ــىز ب ــراق س بى

كۈنلهردە دىنـدىن تامـامهن چىقىـپ كهتـكهن، نامـاز ئوقۇمايـدىغان،             
روزا تۇتمايــــدىغان، دىنغــــا ئىــــشهنمهيدىغان كامالىزمچىالرنىــــڭ 

  .ئۆيلىرىگه كىرسىڭىزمۇ يۇقىرىقى ئهنئهنه شۇ پېتى ساقلىنىپ قالغان
بىــز مۇشــۇ خهلقــته يىلتىــز تارتقــان ئهنئهنىچىلىــك روھىنــى       
ــى     ــسالم ئهنئهنىلىرىنـ ــڭ ئىـ ــدىن ئۇالرنىـ ــهنگىنىمىزدىال، ئانـ چۈشـ

باشــقا . ناھــايىتى ئــۇزۇن مهزگىــل ســاقالپ قالغــانلىقىنى چۈشــىنهلهيمىز 
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ــۇالر    ــى ئـ ــۇ ئهنئهنىنـ ــا ئهرەبلهرمـ ــق ھهتتـ ــر خهلـ ــداق بىـ ھېچقانـ
ركلهر ھۆكـــۈمران مىلـــلهت تـــۈ... ســـاقلىغاندەك ســـاقالپ قااللمىـــدى

ــىدا     ــسالم دۇنياس ــرىگه ئى ــڭ ئهنئهنىلى ــهۋەبلىك ئۇالرنى ــانلىق س بولغ
ــدى   ــايه قىلىن ــل رېئ ــۇزاق مهزگى ــاخىرقى   . ئ ــئهنىلهر ئ ــۇ ئهن ــراق ب بى

ــى    ــپ كهتت ــسكىلىتلهرگه ئايلىنى ــۇرۇق ئى ــالىي ق ــتىن خ . دەۋرلهردە روھ
ــالىيهت    ــسالمىي پائـ ــڭ ۋە ئىـ ــسالمىي ئهخالقالرنىـ ــسىزكى، ئىـ شۈبهىـ

ــهك ــۈنكى،    ش ــش، چ ــشى ئى ــر ياخ ــشى بى ــئهنىگه ئايلىنى ىللىرىنىڭ ئهن
ــۇ   ــشالر ئهۋالدم ــان ئى ــئهنىگه ئايالنغ ــا  -ئهن ــائىي تامغ  ئهۋالد ئىجتىم

كېيىنكــى ئهۋالدالرنىــڭ ئــۇنى قۇبــۇل قىلىــشى  . ســۈپىتىدە داۋاملىــشىدۇ
لـېكىن بـۇ ياخـشىلىقنىڭ      . ۋە ئىجرا قىلىـشىمۇ بىۋاسـته ۋە ئاسـان بولىـدۇ          

اللىــــشىدا ئهنئهنىنىــــڭ يىلتىــــزى ۋە   ھهقىقــــى ياخــــشىلىق بو 
ئهممـا  . ئىپادىلهنمىسى بولغـان ئىمـانى ئـاڭ مهۋجـۇت بۇلۇشـى كېـرەك            

ئــاڭ يوقالــسا، ئهنئهنىنىــڭ تــۇنجى يىلتىــزى بولغــان ئىمــان يوقالــسا، 
ــئهنه    ــداق ئهن ــسا، بۇن ــانلىقى ئۈچــۈنال قوغدال ــئهنه بولغ ــئهنه ئهن ئهن

باستۇرۇشــىغا كۈچلــۈك بىــر تهســىر كۆرســهتكۈچىنىڭ قارشــىلىقىغا ۋە     
چـۈنكى، جهڭـگه بهرداشـلىق      . ئۇچرىغان ھامان زاۋاللىققـا يـۈز تۇتىـدۇ       

بهلكـــى ئهنئهنىنىـــڭ ئارقىـــسىغا . بېرەلهيـــدىغىنى ئهنـــئهنه ئهمهس
ــۇرۇنغان روھ ــلىق بېرىـــدىغان نهرســـه  . يۇشـ ــدا بهرداشـ روھ يوقالغانـ

ــدۇ ــۈك   . قالماي ــاراتمىلىقى كۈچل ــدە ق ــسالم ئهللىرى ــۆپلىگهن ئى ــۇڭا ك ش
تىزىم پىكرىـــي ھۇجۇمنىـــڭ باستۇرۇشـــىغا ئۇچرىغـــان بولغـــان مـــۇن

 بىــرلهپ -ئهنــئهنىلهر يېــرىم ئهســىرمۇ بهرداشــلىق بېــرەلمهي بىــر     
  .كېيىنكى سهھىپىمىزدە مۇشۇ ھهقته توختىلىمىز. يىقىلدى

ــڭ    ــۈن تۈركىيىنىــ ــتۈرۈش ئۈچــ ــىلىنى روشهنلهشــ ــۇ مهســ بــ
  :ىنى مىسالغا ئااليلى»ھىجاب«

  .دىندۇرشهك يوقكى، ھىجاب ئىسالمنىڭ جۈملىسى
ــۆگهتكهن    ــن ئ ــيىن دى ــدىن كې ــا كىرگهن ــسالم دىنىغ ــۈركلهر ئى ت

ــدى  ــنىمۇ ئۆگهنـ ــاش بولۇشـ ــتىن روپـ ــهكىلدىكى . خهلقـ ــل شـ ھهرخىـ
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ــل      ــىدا ئىزچى ــسالم دۇنياس ــرى ئى ــانالردىن بى ــۇزۇن زام ــلىقالر ئ روپاش
ــدۇر    ــۈپكى ئهمهل ــر ت ــگهن بى ــپ كهل ــايه قىلىنى ــسالم  ①رىئ ــېكىن ئى ل

ــۇق    ــى ي ــسالم روھ ــى ئى ــىدا ھهقىق ــهھىپىلىرىمىزدە دەىرىقىدۇنياس پ  س
ــشىپ      ــهۋەبىدىن ئاجىزلىـ ــازغۇنلۇقالر سـ ــۈك ئـ ــر بۈلـ ــۆتكهن بىـ ئـ

ــدى    ــاقلىنىپ قال ــۈپىتىدە س ــئهنه س ــلىق ئهن ــدىمۇ روپاش ــۇ . كهتكهن ب
ــى       ــال قارش ــداق ئاي ــىدا ھېچقان ــسالم دۇنياس ــۈن ئى ــئهنىگه پۈت ئهن

 ئهنــئهنه  بــۇ  .  قىاللمىــدى جۈرئهتمــۇ  چىقىــشقا   قارشــى  ۋە چىقمىــدى
ۈك رېئــايه قىلىنىــدىغان ئهنــئهنه بولۇشــىغا قارىمــاي، ئايــالالرنى كۈچلــ

ــشنى، يــ  ــازات قىلى ــرى ئ ــڭ يې ــشنى، ئايالالرنى ــاچ م ۈزىنى ئېچى يالىڭ
كوچىغــا چىقىــشىنى تهشــهببۇس قىلىــدىغان ئىــدىيىۋى ھۇجــۇم ئالدىــدا 

ــدى   ــلىق بېرەلمىـ ــىرمۇ بهرداشـ ــرىم ئهسـ ــىنىڭ  . يېـ ــسالم دۇنياسـ ئىـ
يغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ئــون ئــۈچ ئايــاللىرى يــۈزلىرىنى ئېچىــپ، په

كىـــيىم كىـــيگهن يالىڭاچالرغـــا،   «: ئهســـىر بـــۇرۇن دېگهنـــدەك  
بۇنــداق بولۇشــنىڭ . غــا ئايالنــدى» بهدەنلىرىنــى تولغــاپ مــاڭغۇچىالر

ــايه       ــۈنال رېئ ــانلىقى ئۈچ ــئهنه بولغ ــلىققا ئهن ــۇكى روپاش ــهۋەبى ش س
 بـۇ ئهنئهنىنىـڭ يىلتىـزى بولغـان جـانلىق ئىمـان ئهقىدىـسى             . قىلىندى

بۇنىـڭ بىـلهن زامـانىمىزدىكى ئېتىقـادلىق، ئـاڭلىق روپـاش            . ئۇنتۇلدى
ــانىم ــۇ -خ ــشتۇرۇپ كۆرەيلىچ ــى سېلى ــۇالرنى  ! قىزلىرىمىزن ــاھىلىيهت ئ ج

ــدا      ــسىمۇ، گاھى ــسىم قىلىۋات ــۇنچه بې ــپ ش ــخىرە قىلى ــبلهپ، مهس ئهيى
  ئازابالپ قاماپ قۇيۇۋاتسىمۇ، ئۇالر يۈزىنى ئاچتىمۇ؟

  
ــاتقۇچىالر  ① ــۇرۇق گهپ س ــاھى ق ــۇ    ‹‹ گ ــى ئ ــسىدىن ئهمهس ، بهلك ــسالمنىڭ جۈملى ــاب  ئى ھىج

ــى      ــراس ئهنئهنىن ــا مى ــۇ ئات ــۇ ب ــدىن كىيىنم ــۇلمان بولغان ــۇالر مۇس ــسى ، ئ ــڭ ئهنئهنى ــهھرا ئهرەپلىرىنى س
دەپ چۇرقىرىــشىپ تــارىخى رىئــاللىقنى كۆرەڭلىــك بىــلهن ئىنكــار قىلىۋاتىــدۇ ، ئائىــشه ›› ســاقالپ قالغــان 

ئــالالھ ئهنــسارىالرنىڭ ئايالالرغــا رەھىــم    ‹‹ :مۇنــداق دەيــدۇ  ) ن ئــالالھ ئۇنىڭــدىن رازى بولــسۇ  (
قىلــسۇنكى ، يــۈزىنى يېــپىش ھهققىــدىكى ئــايهت نازىــل بولغانــدا ئــۇالر كىيىملىــرى بىــلهن باشــلىرىنى ۋە  

ــاپتى  ــۈزلىرىنى ي ــئهنه ئهمهس   ›› . ي ــان ئهن ــۇرۇن قىلىنغ ــسالمدىن ب ــدا ھىجــاب ئى ــسكه قارىغان ــۇ ھهدى ب
  . رى بىلهن مۇسۇلمانالر قىلىپ كهلگهن بىر ئهمهل بهلكى ئالالھ نىڭ ئهم
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يـــۈزىنى ئېچىـــشنى تهشـــهببۇس قىلىـــدىغان ئهجنهبىيلهرنىـــڭ  
ئاۋازىغــا قــۇالق ســالدىمۇ؟ ئهقىــدىنى مهنــبه قىلغــان مهســلهك بىــلهن  

... ئهنئهنىنى مهنـبه قىلغـان مهسـلهكنىڭ پهرقـى ئهنه شـۇنداق بولىـدۇ             
ا قىيــاس قىلىــشقا  ئىــسالم دىنىنىــڭ ھهمــمه ئىــشلىرىنى مۇشــۇنىڭغ    

ــدۇ ــادەتلىرىمۇ ئهنــئهنه  . بولى ــا ئىب ــشلىرى، ھهتت ــسالمنىڭ ھهمــمه ئى ئى
بولغـــانلىقى ئۈچـــۈنال رىئـــايه قىلىنىـــدىغان ئۆلـــۈك ئهنـــئهنىلهرگه  

  .ئايلىنىپ كهتسه، ئىسالمنىڭ يىمىرىلىدىغانلىقى مۇقهررەردۇر

ئوسمان ئىمپېرىيىسىنىڭ دەۋرىدە ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئىسالمىي 
  .ناھايىتى چوڭقۇر تهسىر كۆرسهتكهن بىر ئىش بارئۈممهتكه 

ــشالرنىڭ     ــگهن ئى ــۆزلىرى دۇچ كهل ــرى ئ ــسالم پهقىهلى ــۈك ئى بۈي
ھهممىـــسىدە ئىجتىهـــاد قىلىـــپ، ئىبـــادەت ۋە مۇئـــامىله ساھهســـىدە 
ــالغۇدەك     ــشىپ ق ــپ، يهنه ئې ــدىن چىقى ــۇلمانالرنىڭ ئېهتىياجلىرى مۇس

ــى    ــۇرۇپ چىقت ــسىنى ق ــى سىستېمى ــۇكهممهل فىقه ــۇر م ــڭ .چوڭق  ئۇالرنى
ــۇ     ــىلىلهرنى تېخىم ــاخچه مهس ــازغۇچىلىرى ش ــهرھى ي ــاگىرتلىرى ۋە ش ش
ــان     ــاللىقى بولغ ــرىش ئېهتىم ــۈز بى ــىدە ي ــشىپ، كهلگۈس ــۇرالپ يې چوڭق

پهرزەن «ئــۇالر . قىــيىن مهســىلىلهرنىڭ يهشمىــسىنى ئوتتۇرىغــا قۇيۇشــتى
مۇنــداق ئىــش بۇلــۇپ قالــسا، ئۇنىــڭ شــهرىئهتتىكى ھــۆكمى مۇنــداق  

ــدۇ ــتى دەپ پهت» بولى ــۋاالرنى خۇالسىلهش ــلهن  . ى ــى بى ــڭ ئۆتۈش ۋاقىتنى
شــۇ خىــل پهرەزلهر ئهمهلىيهتــته يۈزبهرگهنــدە، مۇســۇلمانالرنىڭ يېڭــى  

چـــۈنكى، فهقىهـــلهر ۋە ئۇالرنىـــڭ . ئىجتىهادقـــا ھـــاجىتى چۈشـــمىدى
ــى    ــدا يېڭ ــۇلمانالرنىڭ ھاياتى ــازغۇچىلىرى مۇس ــهرھى ي ــاگىرتلىرى، ش ش

ئـــاللىبۇرۇن پهتىـــۋا يـــۈز بېرىـــدىغان مهســـىلىلهرنىڭ ھهممىـــسىگه 
ــدى ــان ئى ــپ بولغ ــىردىن  . پىچى ــىنچى ئهس ــرىيه بهش ــۇالر ھىج ــۇڭا ئ ش

ــدى  ــېالن قىل ــانلىقىنى ئ ــاد دەرۋازىــسىنىڭ تاقالغ يهنه . باشــالپ، ئىجتىه
مۇســۇلمانالر تــېخىچه بــۇ قــارارنى .  ئــالته ئهســىر ئۆتــۈپ كهتتــى-بهش

ــدى  ــا ئىـ ــوق دەپ قارىماقتـ ــاجىتى يـ ــشنىڭ ھـ ــۈنكى، . ئۆزگهرتىـ چـ
ــڭ  ــاتتى ئۇالرنى ــپ ئاش ــا يېتى ــى ئۇالرغ ــدىكى فىقه ــۇالر . ئالدى ــۇڭا ئ ش
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ــان      ــڭ بىپاي ــى ئۆگهنگۈچىلهرنى ــۇپ، يېڭ ــاگىرت بۇل ــا ش ــا پىقهىغ كون
ــهر      ــۈن مۇختهس ــسۇن ئۈچ ــق بول ــشىگه قۇاليلى ــىغا كىرى ــى دۇنياس فىقه

  .لهرنى چىقىرىش بىلهن كۇپايىلهندى)قىسقارتىلما كىتاپ(
ــالپ، مېخا   ــىردىن باش ــى ئهس ــون ئىككىنچ ــرىيه ئ ــڭ ھىج نىكىنى

كهشــپ قىلىنىــشىغا ئىلمىــي تهتقىقاتالرنىــڭ ئىلگىرىلىــشىگه، كهشــپىيات 
ۋە ئىختىراالرنىــڭ روياپقــا چىقىــشىغا ئهگىــشىپ، ئۆزگىرىــشلهرنىڭ     

ــتى  ــى تېزلهش ــاگىرتلىرى،    . قهدىم ــڭ ش ــلهر ۋە ئۇالرنى ــى فهقىه قهدىمك
شــهرھى يـــازغۇچىلىرى يۈزبىرىــشنى خىيالىغـــا كهلتــۈرمىگهن يېڭـــى    

بــۇ يېڭىلىقالرغــا  . ۇناســىۋەتلهر پهيــدا بولــدى  ۋەزىــيهت، يېڭــى م 
ــدىن     ــلهر تهرىپى ــى فهقىه ــۈملىرى قهدىمق ــىپ ھۆك ــهرىئهتنىڭ مۇناس ش

ــدى ــان ئىـ ــاد  . چىقىرىلمىغـ ــا ئىجتىهـ ــشلهرگه قارىتـ ــۇ ئۆزگىرىـ مۇشـ
دەرۋازىــسىنى قايتــا ئېچىــپ، مۇســۇلمانالر يېڭــى شــارائىتتا ئهمهل      

چــۈنكى . ىــدىقىلىــشقا تىگىــشلىك ھۆكــۈملهرنى بايــان قىلىــش زۆرۈر ئ 
ــڭ    ــا اللهنى ــا قارىت ــدىغان ئهھۋالالرغ ــا دۇچ كېلى ــۇلمانالر ھاياتلىقت مۇس
ھـــۆكمىنى بايـــان قىلىـــپ، ھـــاالل، ھـــارام، مۇســـتهھهپ، مهكـــروھ، 
ــشلىرىدا     ــان ئى ــاقچى بولغ ــۇلمانالرنى قىلم ــپ، مۇس ــاھالرنى ئايرى مۇب

. ئېنىــق چۈشــهنچىگه ئىــگه قىلىــش پىقهىنىــڭ مــۇھىم ۋەزىپىــسى ئىــدى 
ــا ئېچىــشنى  لــېكىن ئوســمان ــاد دەرۋازىــسىنى قايت  ئىمپېرىيىــسى ئىجتىه

 ئوســمان ئىمپېرىيىــسىنىڭ ئىجتىهــاد دەرۋازىــسىنى     ① . رەت قىلــدى
ــهرتىگه       ــدلىك ش ــا مۇجتهھى ــازىرقى ۋاقىتت ــشى، ھ ــشنى رەت قىلى ئېچى
ــى     ــا ھهقىق ــڭ دىنىغ ــاراپ، اللهنى ــوق دەپ ق ــادەملهر ي ــىدىغان ئ توش

. نىيىتــى ياخــشى ئىــدىدېــمهك، ئۇالرنىــڭ . كۆيۈنگهنلىكىــدىن ئىــدى
. بىــراق بــۇ ياخــشى نىــيهت يامــان ئــاقىۋەتلهرنى كهلتــۈرۈپ چىقــاردى

ــسا      ــاپ قال ــاد توخت ــسا، ئىجتىه ــادنى تهلهپ قىلىۋات ــارائىت ئىجتىه ش
  نېمه ئىشالر يۈز بېرىدۇ؟

  
هس ، بۇ توغرا ئهم. كۆپلىگهن كىشىلهر ئىجتىهاد دەرۋازىسىنى ئوسمان ئىمپىرىيىسى تاقىۋەتكهن دەپ قارايدۇ ①

ئوسمان ئىمپىرىيىسى شارائىتنىڭ تهقهززاسىغا باقماي ، . ئهسىردىال قۇلوپ سېلىنغان -5ئىجتىهاد دەرۋازىسىغا ھىجىرىيه 
 ئىجتىهاد دەرۋازىسىنى قايتا ئېچىشقا قوشۇلمىغان
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بىـرى بولـسا ھايـاتلىق ۋاقتـى        : ئىككى ئىشنىڭ بىـرى يـۈز بېرىـدۇ       
ـ           ر ئىـزدا توختـاپ قالىـدۇ،       ئۆتكهن كونـا قېلىپالرغـا مهھكـۇم بۇلـۇپ، بى

ــدۇ  ــى قىلماي ــپ    . تهرەقق ــتىن چىقى ــاتلىق قېلىپ ــسا ھاي ــرى بول يهنه بى
چـۈنكى، ئىجتىهـاد    . شـهرىئهتنىڭ سايىـسىدىنمۇ چىقىـپ كېتىـدۇ       . كېتىدۇ

بـۇ ئىككـى ئىـش      . بىلهن كېڭهيمىگهن سـايه ئىجتىهـادتىن  چىقالمايـدۇ        
ــۈزبهردى  ــرى ي ــدىن بى ــڭ كهينى ــ . بىرىنى ــر ئى ــاتلىق بى ــاۋۋال ھاي زدا ئ

  .ئاندىن شهرىئهتنىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ كهتتى. توختىدى
تارىختىن خهۋىرى بار كىتابخانلىرىمىز شهرىئهتنىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ 

كېتىش ھىجرىيه ئون تۆتىنچى ئهسىرنىڭ باشلىرىدا، مىالدى ئون 
. توققۇزىنچى ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا يۈزبهرگهن دەپ ئويلىشى مۇمكىن

نىڭ غهرەزلىك ھالدا ئىسالم دۆلىتىگه سىڭىپ » ملهرئهجنهبىيچه تۈزۈ«
ياۋرۇپا تۈزۈملىرى ئىسالم دۆلىتىگه . كىرىشى مۇشۇ ئهسىردىن باشالندى

  ئىمپورت قىلىنىپ، قهدىمقى فهقىهلهر ئېغىز ئاچمىغان يېڭى ئىشالردا
بۇنىڭغا خهلىپه . ھۆكۈم چىقىرىش ئاساسىغا ئايالندى مهھكىمىلهرنىڭ   

ئۇالرنىڭ بۇنداق . ① دىي، ناساراالر تۈرتكه بولدىئوردىسىدىكى يهھۇ
بۇ يوچۇق يوغىناپ ئاخىرى ئىسالم . قىلىشىدا غهرىزى بار، ئهلۋەتته

بۇ . تارىخىدىكى ئهڭ ئېچىنىشلىق ئازغۇنلۇقالرنى كهلتۈرۈپ چىقاردى
ئىمپورت قىلىنغان تۈزۈملهر پرىنسىپ جهھهتتىن ئىسالم روھىغا ئۇيغۇن 

شۇڭا ئهينى زاماننىڭ .  زىت كهلمهيتتىقۇرئان، ھهدىسكه. ئىدى
ئۆلىمالىرى بۇ تۈزۈملهردىن پايدىلىنىشنى راۋا كۆردى، بولۇپمۇ ئىجتىهاد 
دەرۋازىسىنى ئېچىشقا رۇخسهت قىلىنمىغان ئهھۋالدا تېخىمۇ شۇنداق 

: بىرىنچى. لېكىن بۇ ئىككى تهرەپتىن ئازغۇنلۇق پهيدا قىلدى. بولدى
ئىسالمغا زىت « تۇرمۇشىنى قۇبۇل قىلىپ، ياتالرنىڭ پىكرىنى، يولىنى ۋە

دېگهن باھانه بىلهن ئىسالم كىيىمىگه ئۆتنه ئالغان ياماقنى » كهلمهيدۇ
  .سېلىش پرىنسىپى پهيدا بولدى

  
 ئابباسىيالر ، ئالالھ غهيرى مۇسۇلمانالرنى يېقىن دوست قىلماسلىق ھهققىدە ئاگاھالندۇرۇش بىرىپ تۇرغان بولسىمۇ ،①

  !يهھۇدىي ۋە ناساراالرنى ئوردىدا تۇرغۇزدى ، بۇ ئۇالر ئۆتكۈزگهن ئېغىر بىر خاتالىق ، يالرئاندىن ئوسمانى
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.  ۋاقىت بۇ پرىنسىپىنىڭ ناھايىتى خهتهرلىك ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىدى

ئىسالم شهرىئىتى «كىشىلهردە ئاڭلىق ۋە ئاڭسىز ھالدا، : ئىككىنچى
مىگهن ئىشالرغا توغرا شهرىئهت نازىل بولغان ۋاقىتتىن باشالپ ئۆزگهر

كهلسىمۇ، يېڭى ئىشالرغا، بولۇپمۇ كېيىنكى ئهسىردىكى ئىشالرغا توغرا 
كهلمهيدىكهن؛ بۇ ئىشالرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن مۈشكۈلچىلىكنىڭ 

تهرەققى قىلغان ''دەردىنى تارتىپ، ئۇنىڭغا ھهل قىلىش چارىسى تاپقان، 
» ىش كېرەك ئىكهنلىرىنى ئىمپورت قىل"قانۇن"مىللهتلهرنىڭ ئىلغار '' 

بۇ ئازغۇنلۇقنىڭ خهتىرىمۇ . دەيدىغان بىر خاتا گۇمان پهيدا بولدى
بۇ ئىككى ئازغۇنلۇقنىڭ . بىرىنچى ئازغۇنلۇقنىڭ خهتىرىدىن كهم ئهمهس

ھهر ئىككىسى مۇسۇلمانالرنىڭ كېيىنكى ئهۋالدلىرىغا ناھايىتى يامان 
  .تهسىر كۆرسهتتى

ۈممهتنىڭ ئون تۆت ئهسىرلىك ئۆتكهنكى سهھىپىلىرىمىزدە ئىسالمى ئ
  بۇنداق چاقماق تېزلىكىدە .  تارىخىنى چاقماق تېزلىكىدە كۆرۈپ ئۆتتۇق

ئۆتۈپ كېتىش تارىخى ھادىسلهرنىڭ يۈزبىرىش لىنىيىسىنى تولۇق 
چۈنكى بۇ ھادىسىلهر بىزدە ئۆتكهندەك ئۇنداق . سۈرەتلهپ بېرەلمهيدۇ

بهلكى ئىنسانىي .  ئاقمايدۇيالغۇز يۈزبهرمهيدۇ، ئايرىم ئېقىنالردا يالغۇز
ئارا تهسىر مۇناسىۋەتته بولۇشۇپ، - ھاياتتا يۈزبهرگهن ھادىسىلهر ئۆز

نهتىجىلهرنى مۇئهييهن، كۈچلۈك بىر ياكى . بىرلىكته نهتىجه بېرىدۇ
تارىخنىڭ چاقى داۋاملىق ... بىرقانچه سهۋەبلهردىنال كۆرگىلى بولمايدۇ

هر بىز سىزغاندەك تۈزسىزىق ھادىسىل. شهكىل ئۆزگهرتىپ، ئاستا ماڭىدۇ
 بۈگرى مۇرەككهپ سىزىقالر ئىچىدە -بهلكى ئهگرى. بۇيىچه يۈز بهرمهيدۇ

تارىخنىڭ چاقى گاھى تىزلىشىپ كېتىدۇ، گاھى ئاستىالپ . يۈز بىرىدۇ
توختاپ قالدىمىكىن دېسه . قالىدۇ، گاھى توختاپ قالغاندەك كۆرۈنىدۇ

هررەرلىك ۋە ئاخىرلىشىشتهك ئاخىرىدا بىزگه مۇق... يهنه ھهرىكهتلىنىدۇ
بۇ نهتىجىلهرمۇ مېڭىش لىنىيىسىدىكى بىر ... بىلىنگهن نهتىجىلهر يۈز بېرىدۇ

شۇنداق، بىزنىڭ . يىڭى سهپهر يهنه باشلىنىدۇ. ھايالدىما خاالس
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ئۆتكهنكى بهتلىرىمىزدە سىزغان تىز سىزمىلىرىمىز تارىخنى ھهقىقى 
ورۇتۇپ بېرىشنىڭ ۋە گهپ بىراق مهسىلىنى ي... سۈرەتلهپ بېرەلمهيدۇ

مهسىلىنى يورۇتۇپ . ئۇزارتماسلىقنىڭ بۇنىڭدىن باشقا چارىسىمۇ يوق
 ئايرىم توختىلىشقا توغرا -بېرىش ئۈچۈن تارىخى لىنىيىلهر ھهققىدە ئايرىم

گهپنى ئۇزارتماسلىق ئۈچۈن تىز سىزمىالرنى سىزىشقا توغرا . كهلدى
زغانلىرىمىز تارىخى ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرەككى، بىزنىڭ سى. كهلدى

بۇ يهردە يهنه نهچچه ئون سىزىقالر . سۈرەتنىڭ ئاساسى گهۋدىسى ئهمهس
. سىزىلماي، نهچچه ئون بوياقالر بېرىلمهي، چاتمىالر چېتىلماي قالدى

ئېسىمىزدە بولسۇن بۇ بىز بۇ بهتلىرىمىزدە ئىسالمى ئۈممهتنىڭ تارىخىنى 
هقهت بىز تارىخى پ. يازمىدۇق، ئازغۇنلۇق تارىخىنىمۇ يازمىدۇق

 بىرىگه كىرىشىپ كهتكهن مۇرەككهپ سىزىقالر ئىچىدىن -سۈرەتتىكى بىر
ئۆزىمىز سۈرەتنىڭ يارقىن سىزىقلىرى دەپ قارىغان مۇئهييهن سىزىقالرنى 
ئۈزۈپ ئېلىپ، شۇ سىزىقالرغا قېنىق رەڭ بهردۇق ۋە ئۇنى مهجازەن 

  .دەپ ئاتىدۇق» ئازغۇنلۇق سىزىقى«
ئــارا تهســىر مۇناســىۋەتته بولۇشــقان - ئــۆزمهيلــى نــېمىال دەيلــى،

ــپ      ــشكه ئېلى ــۇلمانالرنى يىمىرىلى ــدا مۇس ــۇپى ئاخىرى ــازغۇنلۇقالر ت ئ
ــاردى ــالغىچه  . ب ــۆۋەن ئازگ ــدىن ت ــۇقىرى پهللى ــشىنى ... ي ــشىنىڭ بې كى

ــاپه ــدىغان مۇس ــۇنجى ئهۋالد  ... قايدۇرى ــىغان ت ــدە ياش ــۇقىرى پهللى ي
ــڭ مۇ    ــۆز ئهۋالدلىرىنى ــرەرى ئ ــۇلمانالرنىڭ بى ــلهپ  مۇس ــۇنداق پهس ش

  !كېتىدىغانلىقىنى ئويلىغان بولغىيمىدى؟
پهســـلهش ئىچىـــدە ياشـــاۋاتقان زامانداشـــلىرىمىز ئۆزلىرىنىـــڭ 

ــگه    ــرى ئىكهنلىكى ــشىلهرنىڭ ئهۋالدلى ــسىز كى ــۇ مىسلى ــارىختىكى ش  ت
  !ىشىنهمدىغاندۇ؟

بىـــرى بىـــلهن ھېچقانـــداق -ئككـــى ئهۋالد گويـــا بىـــر بـــۇ
  .هك بۇلۇپ كهتتىمۇناسىۋىتى يوق ئايرىم ئىككى ئۈممهتت

ــانچه     ــاكى بىرقـ ــر يـ ــۇئهييهن بىـ ــى مـ ــاخىرقى نهتىجىلهرنـ ئـ
ــدۇ  ــۆرگىلى بولماي ــهۋەبلهردىن ك ــىر   . س ــهۋەبلهرنىڭ تهس ــۇ س ــېكىن ب ل
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ــر   ــته بى ــىتىش جهھهت ــا    -كۆرس ــى يوقق ــۈك ئىكهنلىكىن ــدىن كۈچل بىرى
ــدۇ ــۆت   . چىقارماي ــلىق ت ــاكى ئاساس ــا ي ــۆت نۇقتىغ ــازغۇنلۇقنى ت ــز ئ بى

ــاقاليمىز  ــهۋەبكه يىغىنچ ــۆت     . س ــۇ ت ــوختىالر ش ــهۋەب ۋە ن ــان س قالغ
  .سهۋەب ۋە نوختىنىڭ تارماقلىرىدۇر

ۋاقىتنىـــڭ ئۇزىرىـــشى بىـــلهن ئىنـــسان تهبىئىيتـــى : بىرىنچـــى
يۇقىرىـــدا قهيـــت قىلىـــپ   . تهكلىـــپلهردىن ئـــۆزىنى قاچۇرىـــدۇ  

.  نهسـىههت قىلىـش ئىـدى      -ئۆتكىنىمىزدەك بۇ كېـسهلنىڭ داۋاسـى پهنـد       
ــۆزىنى قاچۇ  ــۈممهتنى ئ ــۈن ئ ــراق پۈت ــااللىغۇدەك  بى ــاقالپ ق ــتىن س رۇش

ــد  ــداردا پهن ــدى  -مىق ــپ بېرىلمى ــىههت ئېلى ــۈممهتنى  .  نهس ــاكى ئ ي
-ئــازغۇنلۇقتىن ســاقالپ قــااللىغۇدەك تهلهپــكه اليىــق ســۈپهتلىك پهنــد

ــدى  ــىههتلهر قىلىنمى ــالر    . نهس ــى نوپۇس ــا يېڭ ــسالم دىنىغ ــۇ، ئى بولۇپم
ــۇ   ــارائىتىدا تېخىمـ ــۆپىيىش شـ ــۇلۇۋاتقان نۇپـــۇس كـ ئۆزلۈكـــسىز قۇشـ

ــۇ ــدىش ــد. نداق بول ــتىن   -پهن ــۈپهت جهھهت ــان ۋە س ــىههتنى س  نهس
نهســـىههت -ئاشۇرۇشـــقا تىگىـــشلىك بولۇۋاتقانـــدا ئهكـــسىچه پهنـــد

 نهســىههتنىڭ ئىككــى  -دەل شــۇ ۋاقىتتــا پهنــد  . ئازىيىــپ كهتتــى 
ــد   ــپ، پهنـ ــا چىقىـ ــسى ئوتتۇرىغـ ــۇ  -كۈشهندىـ ــىههتنى تېخىمـ  نهسـ

ىـردە بهنـدە    ئۇنىڭ بىـرى مۇرجىئىلىـك پىكـرى؛ بـۇ پىك         . ئاجىزالشتۇردى
ــدىكى     ــاي، قهلبى ــى ئهمهل قىلم ــۇيىچه ھهقىق ــى ب ــڭ تهقهززاس ئىماننى

ــدۇ     ــشنى تهمه قىلى ــا ئېرىشى ــڭ رازىلىقىغ ــايىنىپال اللهنى ــىزىمالرغا ت . س
ســۇپىزمدا بهنــدە شــهرىئهتنىڭ تهكلىپلىرىنــى . ســۇپىزملىق: يهنه بىــرى

ــازا      ــتىش، مـ ــرى ئېيـ ــۇش، زىكـ ــپه ئۇقـ ــاي، ۋەزىـ ــرا قىلمـ  -ئىجـ
ۋەررۇك ئىـــزدەش ئـــارقىلىق اللهنىـــڭ رازىلىقىغـــا ماشـــايىخالردىن ته

ــدۇ  ــشنى تهمه قىلىـ ــۈنلهي   . ئېرىشىـ ــرىگه پۈتـ ــۆزىنى پىـ ــۇرت ئـ مـ
. تاپشۇرىدۇ، پىـر مۇرىتقـا ئـۆزى خالىغـان نهرسـىلهرنى دەمىـدە قىلىـدۇ              

ــا     ــدەك پىرغ ــۇل قىلىۋاتقان ــسىنى قۇب ــماننىڭ ۋەھىي ــۇددى ئاس ــۇرت خ م
ــشۇرىدۇ  ــۇق تاپـ ــۆزىنى تولـ ــد. ئـ ــىههتنىڭ كېم-پهنـ ــشى،  نهسـ ىيىـ

مۇرجىئىلىــك ۋە ســۇپىزمدىن ئىبــارەت بــۇ ئــۈچ ئامىــل ئىماننىــڭ       
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ــهتتى    ــىر كۆرس ــان تهس ــشقا يام ــۇيىچه ئهمهل قىلى ــى ب يهنه . تهقهززاس
بولۇپمــۇ . ئىمــاننى تــوغرا ئهمهلىــي ســۈرەتته گهۋدىلهنگىلــى قويمىــدى 

ــشالردىن توســۇش «  ــان ئى ــۇيرۇپ، يام ــشالرغا ب ــا چــوڭ »ياخــشى ئى ق
ياخــشى ئىــشالرغا بــۇيرۇپ، يامــان « هنكى ۋەھــال. پۇتلىكاشــاڭ بولــدى

ــۇش  ــشالردىن توسـ ــڭ   » ئىـ ــابىي ھهرىكهتلىرىنىـ ــڭ ئىجـ دىنىمىزنىـ
ــدى ــرى ئى ــق  . جهۋھى ــيهتكه تهدبى ــولنى ئهمهلى ــي ي ــۇ جهۋھهر ئىالھى ب

قىلىـــشقا ئۇالشـــتۇراتتى؛ ئىالھىـــي يولنىـــڭ ئىچكىـــرى ســـىزىمالردىال 
  .تۇنجۇقۇپ، تېخىمۇ زايه بولۇشنىڭ ئالدىنى ئاالتتى

 مۇســـتهبىتلىك سىياســـى ســـاھهدە ياخـــشى ئىـــشالرغا سىياســـى
دىننىـڭ  . بۇيرۇپ، يامـان ئىـشالردىن توسۇشـنى چهكلىمىـگه ئـۇچراتتى          

ــگه     ــالىيهت چهكلىمى ــق پائ ــان كوللېكتىۋىزملى ــى بولغ ــلىق رۇكن ئاساس
ــى    ــسالم دىنـ ــىدا ئىـ ــشىلهرنىڭ تۇيغۇسـ ــيىن، كىـ ــدىن كېـ ئۇچرىغانـ

ــدا د    ــي ھالـ ــپ، تهدرىجىـ ــالىيهتكه ئايلىنىـ ــسىي پائـ ــى شهخـ ىننـ
ــدىيه شــهكىللهندى  ــدىغان ئى ــالىيهتلهرنىال دىــن دەي ــۇ سىياســى . پائ ب

ــېقىن پهيــدا   ــۇقىرىقى ئــۈچ ئامىلغــا قوشــۇلۇپ، تــۆت ئ مۇســتهبىتلىك ي
تـــۆت ئـــېقىن قوشـــۇلۇپ، ئهمهلىيهتـــته بولـــسۇن، يـــاكى  . بولـــدى

روھىيهتــته بولــسۇن دىننىــڭ ئېقىمىغــا قارشــى چــوڭ بىــر ئــېقىن        
  .شهكىللهندۈردى

ــس  ــسقارتىپ ئېيتـ ــىدا  قىـ ــڭ تۇيغۇسـ ــى ئهۋالدالرنىـ اق، كېيىنكـ
. ئىـــسالمىي چۈشـــهنچىلهرنىڭ ھهممىـــسى بۇزۇلـــدى ۋە شالغۇتالشـــتى

كهلىـــمه شـــاھادەت ئۇقـــۇمى ئۆزگىرىـــپ، ئېغىـــزدىال دېيىلىـــدىغان 
. ئىدىيه ۋە ئهمهلىيهت بىـلهن مۇناسـىۋىتى يـوق بىـر سـۆزگه ئايالنـدى              

ــدىغان، ب   ــادا قىلى ــسا ئ ــپ، خوشياق ــۇمى ئۆزگىرى ــادەت ئۇق ــسا ئىب ولمى
قــازا ۋە . ئــادا قىلىنمايــدىغان دىنىــي پائــالىيهتلهرگىال قارىتىلــدى    

دۇنيــا . قهدەر ئۇقــۇمى ئۆزگىرىــپ پاســسىپ كــۈچكه ئايلىنىــپ قالــدى 
 بىــرىگه قارشــى -ئــاخىرەت بىــر-ۋە ئــاخىرەت ئۇقــۇمى بۇزۇلــۇپ، دۇنيــا

زېمىننــى . قۇيۇلــدى، بىــرىگه ئىــشلىگهنلهر يهنه بىــرىگه ســهل قارىــدى
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ىـڭ تهقهززاسـى بـۇيىچه ئابـاد قىلىـش ئۇقـۇمى ئۆزگىرىـپ،          ئىالھىي يولن 
گــۈللىنىش ئهســلىگه كهلگهنــدىمۇ ئىالھىــي . گــۈللىنىش توختــاپ قالــدى

  !يول بۇيىچه بولمىدى
ــۈرەتكه     ــر س ــۆڭگهن بى ــى ئ ــوق، رەڭگ ــى ي ــن جېن ــدا دى ئاخىرى
ئايلىنىپ، ھهر تهرەپـتىن ئىـسالمنى يـوق قىلىـش قهسـتىدە قىلىنىۋاتقـان              

بــۇ ھهمــمه روھــالر   .  بهرداشــلىق بېرەلمىــدى ۋەھــشىي ھۇجۇمالرغــا 
نهســـىههتنىڭ ھېچقانـــداق -پهنـــد. خارابالشـــتى دېگهنلىـــك ئهمهس

ــۇ ئهمهس ــدى دېگهنلىكم ــمه . تهســىرى بولمى ــك پىكــرى ھهم مۇرجىئىلى
ــۇ ئهمهس   ــدى دېگهنلىكم ــش قىلغۇزمى ــېچ ئى ــادەمنى ھ ــوپىزمنىڭ . ئ س

ــشالرنى    ــابىي ئىـ ــداق ئىجـ ــادەمنى ھېچقانـ ــمه ئـ ــسىپلىقى ھهمـ پاسـ
ــۇيرۇپ، يامــان . لغۇزمىــدى دېگهنلىكمــۇ ئهمهسقى ياخــشى ئىــشالرغا ب

ــشالردا     ــائىي ئى ــاكى ئىجتىم ــاھهدە ي ــىي س ــۇش سىياس ــشالردىن توس ئى
ــۇ ئهمهس  ــدى دېگهنلىكم ــورت يۇقال ــارىخى  ... چ ــسهك، ت ــداق دې ئۇن
ــولىمىز ــقان بـ ــتىن يىراقالشـ ــۇلمانالر . ھهقىقهتـ ــسى ئهۋالد مۇسـ ھهرقايـ
ــۇلمانال  ــۇنجى ئهۋالد مۇس ــدە ت ــان  ئىچى ــسىپ كېتىۋاتق ــى بې رنىڭ ئېزىن

ــالىمىز    ــۇپ ق ــان بۇل ــۆز يۇمغ ــۇنىلهرگه ك ــارقىن نهم ــپ ي ــز . ئاجايى بى
ــتۇرۇپ  ــدى«ئومۇمالش ــۇلمانالر بۇزۇل ــانلىق  » مۇس ــۆپ س ــزدە ك دېگىنىمى

ــۇتىمىز  ــۇلمانالرنى نهزەردە ت ــته ھهل   ... مۇس ــانلىق ئهمهلىيهت ــۆپ س ك
ق بولــسا بىــر ئازســانلىقالر قولىــدا ھوقــۇ. قىلغــۇچ ئامىــل بۇلــۇپ قالىــدۇ

ــشىدىن    ــگه بۇلى ــدىلىكلهرگه ئى ــك ئاالھى ــۇالر قانچىلى ــسا ئ گهپ، بولمى
  .قهتئىينهزەر ھهل قىلغۇچ ئامىل بواللمايدۇ

ــازىرقى    ــڭ ھـ ــۇر ئازغۇنلۇقنىـ ــزدە مهزكـ ــدىكى بهتلىرىمىـ تۆۋەنـ
رىئاللىقىمىزغــا ئېلىــپ كهلــگهن ئاســارەتلىرى ئۈســتىدە تهپــسىلىي      

يىتى بـۇيىچه ئۆزىنىـڭ مـۇقهررەر       سـهۋەبلهر اللهنىـڭ قـانۇنى     . توختىلىمىز
اللهنىــڭ قانۇنىيتىــدە ھېچقانــداق ئــۆزگىرىش «: نهتىجىلىرىنــى بىرىــدۇ

  ». تاپالمايسهن
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  ئازغۇنلۇق ئاسارەتلىرى
ــوزۇلغان     ــا ســ ــدا ئۇزۇنغــ ــىلنىڭ ئاخىرىــ ــۇقىرىقى پهســ يــ
ــا    ــۇلمانالرنىڭ رېئاللىقىغـ ــى مۇسـ ــى دەۋردىكـ ــڭ كېيىنكـ ئازغۇنلۇقنىـ

.  يــۈزەكى كۆرســىتىپ ئــۆتكهن ئىــدۇقئېلىــپ كهلــگهن ئاســارەتلىرىنى
ــر پهســىل    ــاخىرقى بى ــۇ ئ ــىلدە كېيىنكــى ئىككــى ئهســىر بولۇپم ــۇ پهس ب
ــڭ      ــتىن ئۆزىمىزنىـ ــر تهرەپـ ــپ ، بىـ ــسىلىي توختىلىـ ــدە تهپـ ھهققىـ
ھازىرقىــدەك يامــان ئهھۋالغــا قانــداق چۈشــۈپ قالغــانلىقىمىزنى بايــان 

مــاھىيىتىنى قىلمــاقچىمىز؛ يهنه بىــر تهرەپــتىن ھــازىرقى رېئاللىقىمىزنىــڭ 
ــز   ــۇپ بهرمهكچىمى ــاالمهتلىرىنى يورۇت ــك ئ ــارقىلىق  . ۋە گهۋدىلى ــۇ ئ ب

  .بىزگه نىجاتلىق يولى تېپىش مۇيهسسهر بولغۇسى
  ئهقىدە قاالقلىقى:  ئاسارەت-1

ــىرگه      ــر ئهس ــاخىرقى بى ــۇ ئ ــىرگه، بولۇپم ــى ئهس ــى ئىكك  كېيىنك
ــۆرىمىزكى  ــساق، ك ــدىغان بول ــسالم  : قاراي ــدا ئى ــۇلمانالرنىڭ ئېڭى مۇس

ــي   ھه ــى ئهمهلى ــسالم ھهقىقىت ــر تۇمــان قاپلىغــان؛ ئى ــېلىن بى ــى ق قىقىتىن
ــشىۋاتقان   ــسىرى يىراقلى ــتىن كۈن ــان   . تۇرمۇش ــدىيهمۇ بۇزۇلغ ــى ئى يهن

مهســلهكنىڭ بۇزۇلۇشــى خېلــى بــۇرۇنال باشــلىنىپ، . مهســلهكمۇ بۇزۇلغــان
تاتارالرنىـــڭ . مۇســـۇلمانالرغا ئېغىـــر تـــاالپهتلهرنى ئېلىـــپ كهلـــدى

ــى بېسىۋېلىــ  ــان   خهلىپىلىكن ــۈرمهكچى بولغ ــۇرىنى ئۆچ ــسالم ن شىغا، ئى
ــهۋەپ    ــشىگه س ــپ كېلى ــلهن ئېقى ــىددەت بى ــستىئانلىرىنىڭ ش غهرب خرى

. لـېكىن ئـۇ چـاغالردا ئىـدىيه تـېخىچه توغرىغـا يـېقىن ئىـدى               ... بولدى
ــگهن    ــدە چهكلهن ــك دائىرى ــىۋەتلىك بهلگلى ــدىيىگه مۇناس ــۈنكى، ئى چ

ــدى ــازدى . ئىـ ــرقىلهر ئـ ــازغۇن پىـ ــڭ ھ. ئـ ــراق ئۇالرنىـ ــى بىـ هجمـ
. مۇســـۇلمانالرنىڭ يىغىندىـــسى نىـــسبهتهن بهكمـــۇ كىچىـــك ئىـــدى

ــدى   ــا كهل ــرى بارلىقق ــك پىك ــۇلمانالرنىڭ  . مۇرجىئىلى ــۇ مۇس ــېكىن ئ ل
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ھاياتىــدا خىيــالىي دۇنيانىــڭ پىكىرلىــرى بولۇشــتىن رېئاللىققــا چىقىــپ  
چـــۈنكى ھهرقايـــسى جهھهتـــلهردە ئهمهلـــگه .  بۇاللمىغـــان ئىـــدى

، مۇرجىئىلىــك پىكــرى ئــۇنى توســۇپ ئىنــتىلىش يهنىــال كۈچلــۈك بۇلــۇپ
ــايتتى ــا  . قااللم ــى ئوتتۇرىغ ــدەك، مۇرجىئىلىــك پىكرىن ــۇقىردا دېيىلگهن ي

ــادەتخور   ــدىغان، ئىب ــڭ تۇرى ــشتا چى ــۇ ئهمهل قىلى قويغانالرنىــڭ ئۆزىم
ــڭ    ــدۇئال پىكرىنىـ ــڭ ئىندىۋىـ ــۇالر ئۆزلىرىنىـ ــۇپ، ئـ ــلهر بۇلـ فهقىهـ

ــان  ــىرىگه ئۇچرىمىغ ــگهن، ئهمه . تهس ــى تهرك ئهتمى ــى تهرك ئهمهلن لن
ــان  ــهببۇس قىلمىغ ــشنىمۇ تهش ــدى . ئىتى ــۇپىلىقمۇ بارئى ــۇ . س ــېكىن ئ  ل

بهلكــى جهمئىيهتنىــڭ بىــر . جهمئىيهتنىــڭ ئاساســلىق بهلگىــسى ئهمهس
بۇلۇڭىدا ھايـاتلىق غوۋغالىرىـدىن يىـراق ھالـدا ئـۆز ئىبـادىتى بىـلهن               

ــدى  ــغۇل ئى ــپ،   . مهش ــلىنىپ، كېڭىيى ــۇش باش ــدە بۇزۇل ــا ئىدىيى ئهمم
... كهتكهنـدە بولـسا، ئىـش تامـامهن باشـقىچه بولـدى           يىلتىز تارتىـپ،    

يــالغۇز مهســلهكال بۇزۇلــسا ئــۇنى ئوتلــۇق خــۇتبىلهر يــاكى تهســىرلىك  
ئهممـا ئىـدىيه بىـلهن مهسـلهك        ...  نهسىههتلهر بىلهن يوقـاتقىلى بولىـدۇ     

ــكه      ــلهكنى تۈزەش ــدىن مهس ــدىيىنى، ئان ــاۋۋال ئى ــدا، ئ تهڭ بۇزۇلغان
ــكه  ــسىنى تهڭ تۈزەش ــاكى ھهر ئىككى ــدۇي ــوغرا كېلى ــش . ت ــداق قىلى بۇن

ئىلگىركــى پهســىلنىڭ ئــاخىردا كۆرســىتىپ . ھهقىــقهتهن ئاســان ئهمهس
ــدى  ــامهن بۇزۇل ــهنچىلهر تام ــۆتكىنىمىزدەك، چۈش ــهنچه . ئ ــر چۈش ھېچبى

ــلى      ــۈنلهردىكى ئهس ــان ك ــل بولغ ــدىن نازى ــڭ دەرگاھى ــن اللهنى دى
ــدى  ــشىماي قال ــهنچىگه ئوخ ــۇل  . چۈش ــۇلمانالر قۇب ــۇنجى ئهۋالد مۇس ت

ــسانىي   قىل ــلهن ئىن ــڭ بى ــدىكى، ئۇنى ــۈك ئى ــۇنداق بۈي ــان ش ــان ئىم غ
رېئـــاللىقنى يـــوق قىلىـــپ، ئۇنىـــڭ ئورنىغـــا بۇرۇنقىغـــا تامـــامهن  
. ئوخــشىمايدىغان يېپيېڭــى بىــر ئهمهلىيهتنــى قــۇرۇپ چىققىلــى بــۇالتتى

ــۇ     ــدىكى، ئـ ــۇكهممهل ئىـ ــۇنداق مـ ــولى شـ ــات يـ ــسالمىي ھايـ ئىـ
مـــۇنلىرىنى ئـــۆز ھاياتلىقنىـــڭ ھهمـــمه تهرەپلىرىنـــى ۋە بـــارچه مهز

ــاالتتى  ــگه ئ ــوڭ . ئىچى ــاتلىقتىكى چ ــه  -ھاي ــداق نهرس ــك ھهرقان كىچى
ــايتتى  ــىرتىدا قالم ــىنىڭ س ــڭ تهقهززاس ــڭ ۋە ئىماننى ــڭ . ئىماننى ئىماننى
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ــسۇنۇش،   ــهرىئهتكه بوي ــگهن ش ــدىن كهل ــڭ دەرگاھى تهقهززاســى اللهنى
كۈچىنىڭ بېرىچه الـله نازىـل قىلغـان شـهرىئهتنىڭ تهقهززاسـى بـۇيىچه              

ــدى  ئهمهل بې ــۈرۈش ئى ــا كهلت ــا   «: ج ــشىچه اللهغ ــڭ يېتى تاقىتىڭالرنى
اللهنىــڭ ئهمرىنــى ئــاڭالڭالر ۋە ئىتــائهت    ! تهقۋادارلىــق قىلىڭــالر 

  ) . ئايهت -16سۈرە تهغابۇن  ( » قىلىڭالر
ئۇالرنىــــڭ تۇيغۇســــىدا ئىماننىــــڭ بۈيۈكلــــۈكى روھىيهتــــته 
يـــۈزبهرگهن چـــوڭ ئۆزگىرىـــشته، ئهمهلىيهتـــته يـــۈزبهرگهن تولـــۇق 

شــۇنداق قىلىــپ روھــالر   . ىــشته ئــۆز ئىپادىــسىنى تاپــاتتى   ئۆزگىر
ئهمهلىــي . بۇرۇنقىغــا زادىــال ئوخــشىمايدىغان يېڭــى روھقــا ئايلىنــاتتى

ھهتتــا نهپهس . تۇرمۇشــتا ئۆتمۈشــنىڭ ھېچنېمىــسى قالمــاي يېڭىلىنــاتتى
ــشىمايدۇ   ــا ئوخ ــۇ بۇرۇنقىغ ــشالرمۇ، بهدەن ھهرىكهتلىرىم ــمه . ئېلى ھهم

ولغـان، بـۇرۇنقى كـونىلىقتىن ھېچقانـداق        نهرسه يېڭـى مهنىـگه ئىـگه ب       
ــان ــهر قالمىغـ ــسالمنىڭ  . ئهسـ ــىنىڭ ئىـ ــاھىلىيهت تۇرمۇشـ ــا جـ ھهتتـ

قوشۇلۇشــى بىــلهن ســاقلىنىپ قالغــان ئىنتــايىن ئــاز نهرســىلىرىمۇ       
ــدە ئهمهس  ــاھىلىيهتتىكى ھالىتىــ ــاھىلىيهتتىكىگه  . جــ ــهكلى جــ شــ

ــان    ــۈس ئالغ ــقىچه ت ــامهن باش ــرى تام ــسىمۇ، جهۋھى ــمه . ئوخشى ھهم
  .ئىسالم بىلهن يېڭى تۇغۇمغا ئىگه بولغاننهرسه 

ئىــسالم ئــۇنى ئېلىــپ . بــاتۇرلۇق جــاھىلىيهتته بــار نهرســه ئىــدى
ــۇردى ــا قىزىقت ــاتۇرلۇق  . قالــدى ۋە ئۇنىڭغ ــۇ جــاھىلىيهتتىكى ب ــراق ئ بى

: بۇلــۇپ، ئىــسالم ئــۇنى قــاتتىق ئهيىبلهيــدۇ    » قىزىققــانلىق«بىــر 
ــانلىقنى « ــاپىرالر قىزىققـ ــانلى -كـ ــاھىلىيهت قىزىققـ ــۆڭلىگه  جـ قنى كـ

ــدا  ــۈككهن چاغ ــى  ( »... پ ــۈرە پهته ــايهت -26س ــسالم  ) ئ ــا ئى  ئهمم
ــاتۇرلۇق  ــان بـ ــهببۇس قىلغـ ــدۇر، ھهق -تهشـ ــڭ جهۋھىرىـ  باتۇرلۇقنىـ

ــانلىق قىلىــش    ــاھهق ئۈچــۈن قىزىقق ــشتۇر، ن ــاتۇرلۇق كۆرسىتى ئۈچــۈن ب
ــام ــله  -ئهمهس؛ نـ ــۈن ئهمهس، الـ ــاخورلۇق ئۈچـ ــۆھرەت ۋە رىيـ  شـ

  .ئۈچۈن خالىس جىهاد قىلىشتۇر
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سېخىيلىق جاھىلىيهتته بـار سـۈپهت ئىـدى، ئىـسالم ئـۇنى ئېلىـپ              
بىــراق ئىــسالمدىكى ســېخىيلىق . قالــدى، بهلكــى ئۇنىڭغــا قىزىقتــۇردى

جـــاھىلىيهتتىكى ســـېخىيلىققا شـــهكلهن ئوخشىـــسىمۇ، جهۋھىـــرى     
ــشىمايدۇ ــۇپ،     . ئوخ ــاخورلۇق بول ــر رىي ــېخىيلىقى بى ــڭ س جاھىلىيهتنى

ــدۇ  ــاتتىق تهنقىدلهي ــۇنى ق ــسالم ئ ــۆمىنلهر«: ئى ــى م ــۇل!ئ ــى -پ مېلىن
كىشىلهرگه كۆرسـىتىش ئۈچـۈن سـهرپ قىلىـدىغان،الله غـا ۋە ئـاخىرەت              

نىـڭ قىلغـان ئهمهلىنـى بىكـار        (كۈنىگه ئىمـان كهلتۈرمهيـدىغان كىـشى      
ــۋەتكىنىگه ــش ۋە , ئوخــشاش )قىلى ــنهت قىلى ــهدىقهڭالرنى مىن بهرگهن س

ــۋەتمهڭالر    ــار قىلى ــلهن بىك ــۈزۈش بى ــيهت يهتك ــداق.ئهزى ــۇل(بۇن -پ
ئــادەم )ېلىنــى باشــقىالرغا كۆرســىتىش ئۈچــۈن ســهرپ قىلىــدىغان     م

ــا   ــتىگه توپ ــۇددى ئۈس ــامغۇردىن   -خ ــاتتىق ي ــۇپ قالغان،ق ــاڭ قون چ
ــيىن ــۇپ(كېـ ــقا   )يۇيۇلـ ــىلىق تاشـ ــان سـ ــۇپ قالغـ ــدەك بولـ بۇرۇنقىـ

ھېچقانــداق )ئــاخىرەتته(ئــۇالر قىلغــان ئهمهللىــرى ئۈچــۈن.ئوخــشايدۇ
ــگه بواللمايــدۇ ــله كــاپىر قهۋمنــى .ســاۋابقا ئى ــدايهت قىلمايــدۇال  » ھى

  ). ئايهت -264سۈرە بهقهرە ( 
ــۆزلهپ،     ــى ك ــڭ رازىلىقىن ــېخىيلىق اللهنى ــسالمدىكى س ــا ئى ئهمم

ــر  ــاكىزە خهي ــالىس ، پ ــشتۇر-خ ــسان قىلى ــام.  ئېه ــۆھرەت ئۈچــۈن -ن ش
ــرىش ئهمهس   ــاپهت بى ــا زىي ــۇق،   «: كارۋانالرغ ــاج تۇرۇقل ــۆزى مۇھت ئ

ــدۇ   ــام بېرىــ ــىرگه تائــ ــتىمگه ۋە ئهســ ــسكىنگه، يىــ ــۇال.مىــ ر ئــ
ــدۇ ــز،    «ئېيتى ــام بېرىمى ــۈن تائ ــى ئۈچ ــڭ رازىلىق ــز اللهنى ــىلهرگه بى س

ــهككۇر      ــات ۋە تهش ــداق مۇكاپ ــگه ھېچقان ــڭ بهدىلى ــىلهردىن بۇنى س
  ) . ئايهت -9~8سۈرە ئىنسان  ( »...تهلهپ قىلمايمىز
ئىمــان تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىــدا    ... شــۇنداق

ــ  ــاللىقنى تامـ ــۆزگهرتتى، رېئـ ــىنى ئـ ــمه نهرسـ ــدىھهمـ . امهن يېڭىلىـ
ــشلهرنى     ــق ۋە ئۆزگىرى ــۈزبهرگهن يېڭىلى ــته ي ــته ۋە ئهمهلىيهت روھىيهت

ئـــۇالر ئىـــالھ . ئىمــان بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك دەپ تونــۇدى ئـــۇالر  
ــڭ   ــان، جاھىلىيهتنىـ ــۇپ، زايه بولغان،گاڭگىرىغـ ــانچه دەپ تونـ بىرقـ
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ــان،      ــى تارايغ ــان، نهزەر دائىرس ــى بۇزۇلغ ــان، ئهخالق ــا پاتق پاتقىقىغ
  :هن، شهخسىيهتچىلهشكهن ۋە زالىمالشقان ئىدىچۈپهيلهشك

  زۇلۇم قىلمىسا خهقكه كىشى زۇلۇمغا ئۇچرايدۇ ئۆزى،
  ①قوغدىمىسا تىغى بىلهن چېقىلىدۇ كۆلىنىڭ تېمى

ئۇالر الـله تىـن باشـقا مهئبـۇد بهرھهق يـوق دەپ ئىقـرار قىلىـپ،                 
ــكه ــڭ يهك ــه   -اللهنى ــمه نهرس ــدا، ھهم ــشهنگهن چاغ ــا ئى  يىگانىلىقىغ

گاڭگىرىغانــدىن كېــيىن  .  ئــۇالر ئــۆزلىرىنى تېپىۋالــدى  .ئــۆزگهردى
ــاپتى   ــول ت ــوغرا ي ــسهلدى  . ت ــيىن يۈك ــدىن كې ــان . چېكىنگهن بۇزۇلغ

ــشالدى  ــى ئوڭ ــدى . ئهخالق ــى كېڭهي ــقان نهزەر دائىرس ــالىي . تارالش ئ
ــارتتى   ــز ت ــۇر يىلتى ــۈللىرىگه چوڭق ــلهر كۆڭ ــسىيهتچىلىكتىن . تىلهك شهخ

ــدى ــورنى  . قۇتۇل ــڭ ئ ــك زالىملىقنى ــدىبۇرادەرلى ــۇنداق . نى ئىگهللى ش
ــشلهرگه    ــوڭ ئۆزگىرى ــۇ چ ــىدا مۇش ــڭ تۇيغۇس ــان ئۇالرنى ــا، ئىم بولغاچق

ــدى ــهۋەبكارى     . تهڭ ئى ــشنىڭ س ــوڭ ئۆزگىرى ــۇ چ ــان ش ــى، ئىم بهلك
ئىمــان ئۆزىنىــڭ مهنىــسى، . ئىمــان قــۇرۇق ســۆز ئهمهس ئىــدى. ئىــدى

ئىماننىــڭ . تهقهززاســى ۋە ئهمهلىــي ئىپادىــسى بىــلهن مهۋجــۇت ئىــدى
ــي ئىپ ــسىئهمهلى ــكه-ادى ــله يهك ــشتىن  - ال ــدە قىلى ــانه دەپ ئهقى  يىگ

ــرال اللهنىــڭ رازىلىقــى ئۈچــۈنال ئــادا قىلىنىــدىغان نامــاز،   باشــالپ، بى
ــلهن    ــسىالتلىرى بى ــنچىكه تهپ ــاتلىقنى ئى ــچه، ھاي ــات، روزا، ھهجغى زاك
ــى      ــهرىئهتنىڭ تهقهززاس ــگهن ش ــدىن كهل ــڭ دەرگاھى ــۇپ، اللهنى قوش

ىلىقتىكى ھهمـمه نهرسـىگه شـامىل       بۇيىچه بهرپا قىلىـشقىچه بولغـان ئـار       
ئىماننىــڭ بۇنىڭــدىن  ! ئىماننىــڭ مهنىــسى شــۇ ئهمهســمۇ   . ئىــدى

ــارمۇ  ــسى ب ــقىمۇ مهنى ــشقا    ! باش ــادا ئى ــالىي دۇني ــاننى رېئ ــوغرا، ئىم ت
ــار  ــرى بـ ــق دەرىجىلىـ ــنىڭ پهرقلىـ ــڭ . ئاشۇرۇشـ ــسى ئىماننىـ ھهممىـ

ئهڭ تـــۆۋىنى پهرز دەرىـــجه، يۇقىرىـــسى تـــۇنجى ئهۋالد . ئىپادىـــسى
  . نالر ئىشقا ئاشۇرغان ئالىي دەرىجهمۇسۇلما

  
زۇھهير ئىبنى ئهبى سهلمانىڭ جاھىلىيهت دەۋرىدە بهيتۇلالنىڭ دەرۋازىسىغا ئېسىلغان مۇئهللىقىدىن ①
  ئېلىندى
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ئىماننىڭ توغرا دەرىجىسى پهرز دەرىجىدىن تۆۋەنلهپ كهتمهسلىكى 
  ئهقىدە  يىگانه دەپ-يهككه اللهنى  پهرز دەرىجه. كېرەك

رازىلىقى ئۈچۈن ئادا  ىبادەت پائالىيهتلىرىنى بىرال اللهنىڭقىلىش، ئ
قىلىش، اللهنىڭ دەرگاھىدىن كهلگهن شهرىئهتنىڭ تهقهززاسى بۇيىچه 

مۇشۇ دەرىجه ئىشقا ئاشقاندىن كېيىن، . ھاياتلىق بهرپا قىلىشتىن ئىبارەت
ئىماننى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئىنچىكىلىك ۋە چوڭقۇرلۇق دەرىجىسى قانچه 

  .ه شۇنچه ياخشىئۆرلىس
لـــېكىن كېيىنكـــى دەۋردە كىـــشىلهرنىڭ تۇيغۇســـىدا ئىماننىـــڭ 

كۆڭۈلــدىمۇ ۋە ئهمهلىيهتتىمــۇ . دەرىجىلىــرى غايىــپ بولۇشــقا باشــلىدى
ــدىغان،   ــزدا دېيىلىــ ــا پهقهت ئېغىــ ــۇرۇندى، ھهتتــ ــان يوشــ ئىمــ

ھايــاتلىق ســۇنىڭ ئېقىــشىغا . ئهمهلىيهتــته ئىجــرا بولمايــدىغان بولــدى
 كىـم ئېقىنغـا قارشـى تۇرمـاقچى، يـاكى ئېقىننىـڭ             بېقىپ ئـاقتى، كىمـدە    

ــۇق       ــسا، توس ــاقچى بول ــا بۇرىم ــقا ياقق ــۇنى باش ــۇپ، ئ ــدىنى توس ئال
توسـۇق ھېچنـېمىگه    . ئـېقىن تۆشـۈكتىن ئۆتـۈپ كهتتـى       . تېشىلىپ كهتتـى  
ســىفىرلىرى -خــۇددى ســاختا پــۇل رەســىملىرى ۋە ســان . دال بۇاللمىــدى

ــي قىمم  ــسىمۇ، ئهمهلىـ ــا ئوخشىـ ــلهن راســـت پۇلغـ ــگه بىـ ــكه ئىـ هتـ
ــه  ــا نهرس ــدەك، ئۇنىڭغ ــدەك،  -بواللمىغان ــېتىۋالغىلى بولمىغان ــرەك س كې

ــر    ــدەك بى ــۇل خهجلىگهننىــڭ جازاســىنى تارتقان گــاھى تېخــى ســاختا پ
  .ئىش بولدى

ئىبــادەت بــۇ دىننــى تــۇنجى قېــتىم قۇبــۇل قىلغانالرنىــڭ ئېڭىــدا  
ــا   ــم بهرگهنــدەك، پۈتــۈن ھاياتلىقق ــايهتلهردە تهلى ــله تۆۋەنــدىكى ئ ال

 ئېيتقىنكــى، مېنىــڭ نــامىزىم، قۇربــانلىقىم، ھايــاتىم« : ل ئىــدىشــامى
ــڭ    ــدۇر، اللهنى ــله ئۈچۈن ــارى ال ــڭ پهرۋەردىگ ــاتىم ئالهملهرنى ۋە مام

  ) . ئايهت -162سۈرە ئهنئام  ( »شېرىكى يوقتۇر
ــال     ــات، ھهج بىلهن ــاز، روزا، زاك ــگهن نام ــادەت دې ــمهك، ئىب دې

ــدۇ ــلهن يهنه  . چهكلهنمهي ــش بى ــادەتنى قىلى ــر ئىب ــادەتنى  بى ــر ئىب  بى
ھايـاتلىقتىكى  . قىلىش ئارىلىقىـدا كىـشى ئىبادەتـسىز يـۈرگهن بولمايـدۇ          
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ــادەتتۇر  ــش ئىب ــمه ئى ــان   . ھهم ــل قىلغ ــله نازى ــتىش ال ــاد ئى ــى ي اللهن
. شـــهرىئهتنىڭ تهقهززاســـى بـــۇيىچه ئهمهل قىلىـــشنى تهلهپ قىلىـــدۇ 

ــق پهرزدۇر   ــتىش دائىملىــ ــاد ئېــ ــى يــ ــۆرە  «: اللهنــ ــۇالر ئــ ئــ
انــــدىمۇ، ياتقانــــدىمۇ اللهنــــى يــــاد ئېتىــــپ تۇرغاندىمۇ،ئولتۇرغ

  ) . ئايهت -191سۈرە ئال ئىمران  ( »...تۇرىدۇ
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســاھابىلهرنىڭ دىللىــرى اللهنــى داۋاملىــق يــاد  
ــش      ــادەت قىلى ــزە ئىب ــر لهھ ــدىكى ھهر بى ــڭ ھاياتى ــى، ئۇالرنى ئېتهتت

ــۆتهتتى ــلهن ئـ ــېلىم . بىـ ــدا ئـ ــارەت قىلىۋاتقانـ ــۇالر تىجـ ــرىم -ئـ بېـ
ھازىر بىـز ئىبادەتنىـڭ سـىرتىدا تـۇرۇۋاتىمىز، اللهنـى يـاد              «قىلىۋاتقاندا

ئهتمىـــسهكمۇ بولىـــدۇ، ئالدىـــساق، قـــارا باستۇرســـاق، كىـــشىلهرنى 
ــدۇ    ــساق بولىۋېرى ــدا ئال ــادە پاي ــسابىغا زىي ــۇچرىتىش ھې ــا ئ » زىيانغ

ھــازىر بىــز ئىبادەتنىــڭ «ئــۇالر ئــارام ئېلىۋاتقانــدا . دەپ ئويلىمــايتتى
ــىرتىدا تۇرۇۋاتىمىز،ئىبا ــش     س ــهت ئى ــك س ــى كهلگۈچىلى ــڭ ۋاقت دەتنى

قىلــساق، ھاياســىزلىق قىلــساق، الــله قــا ئاســىيلىق قىلــساق، اللهنىــڭ  
  .دەپ ئويلىمايتتى» ئهمرىنى ئۇنتۇساق بولىۋېرىدۇ

باشـــقىچه قىلىـــپ ئېيتقانـــدا، ھايـــاتلىق ئۇالرنىـــڭ تونۇشـــىدا 
ــادەت« ــامىله«ۋە » ئىب ــايتتى» مۇئ ــسى  . دەپ ئايرىلم ــى ھهممى بهلك

ــڭ ــدى ئىبادەتنىـ ــۈرلىرى ئىـ ــق  .   تـ ــى ئېنىـ ــادەتلهر ۋاقتـ بهزى ئىبـ
ــى      ــڭ ۋاقت ــدى، بهزى ئىبادەتلهرنى ــادەتلهر ئى ــگهن پهرز ئىب بهلگىلهن

ــدى  ــگهن ئى ــق بهلگىلهنمى ــسادىي،  . ئېنى ــىي، ئىقتى ــساننىڭ سىياس ئىن
ــڭ      ــي پائالىيهتلىرىنىـ ــي، مهدەنىـ ــي، ئىلمىـ ــائىي، ئهخالقىـ ئىجتىمـ

ــى   ــسىگه كېرەتت ــڭ دائىرى ــسى ئىبادەتنى ــڭ  ھه. ھهممى ــسىدە اللهنى ممى
ــى  ــاد ئېتىلهتت ــامى ي ــهرىئهتكه  . ن ــان ش ــل قىلغ ــله نازى ــسىدە ال ھهممى

ــاتتى  ــايه قىلىن ــاتلىق    . رېئ ــىدا ھاي ــڭ تونۇش ــۇنداق، ئۇالرنى داپ «ش
ــۇل  ــلهن رۇس ــۇل، خــۇدا بى ــلهن ئۇس ــايتتى» بى ــگه ئايرىلم . دەپ ئىككى

تــۇنجى ئهۋالد . ئىــدى» خــۇدا بىــلهن رۇســۇل«ھاياتلىقنىــڭ ھهممىــسى 
ــقا . ر چۈشـــهنگهن ئىبـــادەت ئهنه شـــۇمۇســـۇلمانال ئۇنىڭـــدىن باشـ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
260

ــله    ــدە ال ــڭ مۇئامىلى ــۇ؟ ئۇالرنى ــى مۇمكىنم ــادەت بۇلۇش ــىنىڭ ئىب نهرس
نازىل قىلغـان شـهرىئهتكه رېئـايه قىلىـشى دىنغـا ئـۆز يېنىـدىن بىـرەر                 

ــسالمىي ئهدەپ    ــڭ ئى ــۇۋالغانلىقىمۇ؟ ئۇالرنى ــه قۇش ــا -نهرس ئهخالقالرغ
ــارام ئالغا  ــا ئ ــشى، ھهتت ــايه قىلى ــشى  رىئ ــايه قىلى ــا رېئ ــدىمۇ ئهخالقق ن

ــرى    ــڭ پهيغهمبى ــاكى اللهنى ــۇۋالغانلىقىمۇ؟ ي ــه قۇش ــرەر نهرس ــا بى دىنغ
ــېلىم  ــۇ؟ ئ ــى شــۇنداق ئۆگهتكهنم ــا دىنن ــشهنچلىك -ئۇالرغ ــدا ئى  بېرىم

ــۇش، ســودا ــش،  -بۇل ــا قىلى ــۇش، ۋەدىــگه ۋاپ  تىجــارەتته راســتچىل بۇل
ــا قىلىــش، مهســلهكته قېل  ــلهن پۇخت ىپنىــڭ قىلغــان ئىــشىنى ئىخــالس بى

مانـــا ...  ئهخالققـــا رېئـــايه قىلىـــش-ســـىرتىغا چىقماســـلىق، ئهدەپ
ــۆزلىرى تېپىۋالغــانمۇ؟ بۇيرۇلمىغــان   ــسىنى ســاھابىلهر ئ بۇالرنىــڭ ھهممى

  ئىشنى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن قىلغانمۇ؟
تــوغرا ســاھابىلهر نهپــله ئهمهللهرنــى مىسلىــسىز دەرىجىــدە كــۆپ 

 رېئـــايه قىلغانـــدەك مۇســـتهھهپ ئهمهللهرگىمـــۇ پهرىـــزگه. قىلغـــان
ــان ــايه قىلغ ــقان  . رېئ ــگه ئۇالش ــۇقىرى پهللى ــارقىلىق ي ــۇ ئ ــا ... ب ئهمم

پۈتۈن ھاياتلىقنى الـله نازىـل قىلغـان شـهرىئهتكه رېئـايه قىلىـدىغان،              
اللهنىڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن ئـادا قىلىنىـدىغان ئىبـادەتكه ئايالنـدۇرۇش             

ــڭ   ــاكى اللهتائاالنى ــشمىدى؟ ي ــان ئى ــۆزى تېپىۋالغ ــاھابىلهر ئ ــۇ س  مۇن
ــۇرغانلىقىمىدى؟   ــشقا ئاش ــۆزىنى ئى ــامىزىم،  «« س ــڭ ن ــى، مېنى ئېيتقىنك

ــاتىم ــانلىقىم، ھاي ــله   قۇرب ــارى ال ــڭ پهرۋەردىگ ــاتىم ئالهملهرنى ە مام
ــۇر  ــېرىكى يوقتـ ــدۇر، اللهنىـــڭ شـ ــام  ( » ئۈچۈنـ ــۈرە ئهنئـ -162سـ

  ) . ئايهت 
ــى     « ــدىمۇ اللهن ــدىمۇ، ياتقان ــۆرە تۇرغاندىمۇ،ئولتۇرغان ــۇالر ئ ئ

  ) . ئايهت -191سۈرە ئال ئىمران  ( »...تۇرىدۇياد ئېتىپ 
ــله     ــقا ال ــشهنچلىك بولۇش ــان، ئى ــله بۇيرۇغ ــقا ال ــتچىل بولۇش راس

شـۇنداق تۇرۇقلـۇق    ... بۇيرۇغان، ۋەدىـگه ۋاپـا قىلىـشقا الـله بۇيرۇغـان          
ــادەتكه تهۋە     ــداقمۇ ئىب ــمۇ؟ قان ــادەتكه تهۋە، ئهمهس ــۇيرۇقالر ئىب ــۇ ب ب

: ايىتى چىـڭ تهكىـتلهپ تـۇرۇپ      بولمىسۇن، ۋەھـالهنكى، پـاك الـله ناھـ        
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جىنالرنــى، ئىنــسانالرنى پهقهت ماڭــا ئىبــادەت قىلىــش ئۈچــۈنال      «
ــاراتتىم ــات  (» ي ــۈرە زارىي ــايهت -56س ــسانالرنىڭ  ) ئ ــسا، ئىن دەۋات

ــۇر     ــا، مهزك ــش تۇرس ــادەت قىلى ــايه ئىب ــوڭ غ ــشىدىكى ئهڭ چ يارىتىلى
ــڭ    ــۇ؟ ئىبادەتنى ــشى مۇمكىنم ــىرتىدا قېلى ــڭ س ــڭ ئىبادەتنى تهكلىپلهرنى

  ىرتىدا قالسا، مهزكۇر ئايهتتىكى ھۆكۈم قانداق ئىجرا بولىدۇ؟س
ــاھابىلهر  ــسۇن (س ــۇالردىن رازى بول ــله ئ ــسى  )ال ــڭ چۈشهنچى نى

ــدى   ــهنچه ئى ــوغرا چۈش ــى   . ت ــهنچىنىڭ تهقهززاس ــۇ چۈش ــڭ ش ئۇالرنى
لـېكىن ئـۇالردىن كېـيىن      . بۇيىچه قىلغـان ئىـشلىرى تـوغرا ئىـش ئىـدى          

ــڭ ۋەزنى  ــگهن ئهۋالدالر تهكلىپلهرنى ــلىدى  كهل ــشكه باش ــى يېنىكلىتى . ن
ــتا  ــى ئاس ــۋەتتى  -تهكلىپلهرن ــسىدىن چىقىرى ــادەت دائىرى ــتا ئىب .  ئاس

ئــاخىر بېرىــپ دىنــى   . ئىبادەتنىــڭ دائىرســى تهدرىجــى تارايــدى   
. پائــــالىيهتلهرال ئىبــــادەت دەپ قارىلىــــدىغان بۇلــــۇپ قالــــدى 

ــشىلهر    ــدى، كىـ ــسىدىن چىقىرىۋېتىلـ ــادەت دائىرىـ ــتچىللىق ئىبـ راسـ
... ى ئىبــــادەت دەپ تونۇمايــــدىغان بولــــدىراســــتچىل بولۇشــــن

بولمىـسا كـارايىتى چـاغلىق بولـۇپ        . راستچىللىق بولسا، گـۈزەل ئهخـالق     
. ۋەدىـگه ۋاپـا قىلىـش ئىبـادەت دائىرىـسىدىن چىقىرىۋېتىلـدى           . قالدى

ــدى  ــى قالمى ــڭ كېرىك ــۇتبىلىردە  . ۋاپادارلىقنى ــڭ خ ــادارلىق خهتىبنى ۋاپ
لهرنىڭ ئهمهلىـــي نهســـىههت دۇردانىلىـــرگه ئايالنـــدىكى، كىـــشى   

ــالىيىتىگه ئايلىنالمىــــدى ــادەت . پائــ ئىــــشهنچلىك بۇلــــۇش ئىبــ
. دائىرىــسىدىن چىقىرىۋېتىلــدى، مۇئامىلىــدە ئۇنىــڭ كېرىكــى قالمىــدى

ــدى؛    ــق دەپ تونۇل ــۈزەل ئهخالقلى ــسا گ ــشهنچلىك بول ــهخس ئى ــر ش بى
كىــشىلهرنىڭ . ئىــشهنچلىك بولمىــسا ئۇنىــڭ كــارايىتى چــاغلىق بولــدى

ــدا  ــسىز «ئېڭى ــسالمئهخالق ــدى» ئى ــدا بول ــله  . پهي ــان، ال ــله بۇيرۇغ ال
كىـشىلهر  . پهيـدا بولـدى   » ئىـسالم «نازىل قىلغـان ئىـسالمغا زىـت بىـر          

ــان   ــۇ يالغ ــسالم«مۇش ــى »ئى ــان  «ن ــدىن تهلهپ قىلغ ــله بهندىلىرى ال
ــسالم  ــدى  » ئى ــرا قىل ــۇ دەپ ئىج ــدا   . مۇش ــرى پهي ــك پىك مۇرجىئىلى

اشـــتى، بۇلـــۇپ، مۇشـــۇ ھاالكهتلىـــك ئهقىـــدە قاالقلىقىغـــا ياند    
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مۇرجىئىلىكنىــڭ ئىمــان دېــگهن قهلبىــدە تهســتىق قىلىــش، يــاكى       
قهلبىدە تهستىق قىلىـپ، ئېغىـزدا ئىقـرار قىلىـش، ئىمـان بولـسىال گۇنـاھ                

كاتتـا  «قىلغاننىڭ زىيىنـى يـوق، ئهمهل ئىماننىـڭ سـىرتىدا دەيـدىغان             
ــسى ــاالقلىقىنى     » قائىدى ــدە ق ــېلىپ، ئهقى ــۇل س ــا ئ ــى قاالقلىقالرغ يېڭ

  .تېخىمۇ كېڭهيتتى
ــسىدىن    دە ــان دائىرى ــلهن ئىم ــش بى ــاھ قىلى ــشىلهر گۇن رۋەقه، كى

ــدۇ  ــپ كهتمهي ــدۇ،    ... چىقى ــازاب قىلى ــسا ئ ــله خالى ــا ال گۇناھكارالرغ
لـــېكىن خاتالىـــشىۋاتقان مۇســـۇلمانالرنى .  خالىـــسا رەھىـــم قىلىـــدۇ

ــاھ     « ــسىال گۇن ــان بول ــيىش، ئىم ــۇممهت دې ــشى ئ ــبهرگه ياخ پهيغهم
الــله، . ىــر يالغــان دەۋادۇرقىلغاننىــڭ زىيىنــى يــوق دەپ دەۋا قىلىــش ب

ــڭ     ــۇ دەۋانىـ ــيهت بـ ــارىخىي ئهمهلىـ ــرى ۋە تـ ــڭ پهيغهمبىـ اللهنىـ
ــسپاتاليدۇ  ــانلىقىنى ئى ــدۇ . يالغ ــداق دەي ــاال مۇن ــله ۋەدە « : اللهتائ ال

ــڭ     ــى كىتابنى ــارزۇيۇڭالر ۋە ئهھل ــۇرۇق ئ ــىلهرنىڭ ق ــاۋاب س ــان س قىلغ
قـــۇرۇق ئارزۇســـى بىـــلهن قولغـــا كهلمهيـــدۇ،كىمكى بىـــر يامـــانلىق 

ــد ــن   قىلى ــله دى ــۈن ال ــۆزى ئۈچ ــدۇ،ئۇ ئ ــۈن جازالىنى ىكهن،بۇنىڭ ئۈچ
 -ئهر. باشــقا ھېچقانــداق دوســت ۋە ھېچقانــداق مهدەتكــار تاپالمايــدۇ

ئايــالالردىن مــۆمىن بولــۇپ تــۇرۇپ ياخــشى ئىــشالرنى قىلغــانالر       
ــۇم قىلىنمايــدۇ  ــدۇ،ئۇالرغا قىلــچه زۇل ســۈرە ( ». جهنــنهتكه داخىــل بولى

  ) . ئايهتلهر -124~123نىسا 
 ســـورىدى پهيغهمـــبهر -كېچىنـــى قانـــداق تـــاڭ ئـــاتقۇزدۇڭ-

  .ئهلهيهىسساالم بىر ساھابىدىن
  . دېدى ساھابه- ھهقىقى مۇئمىن بۇلۇپ تاڭ ئاتتۇردۇم-
ســـېنىڭ .  ھهرقانـــداق ھهقىقهتنىـــڭ ئهمهلىيىتـــى بولىـــدۇ   -

  سۆزۈڭنىڭ ئهمهلىيىتى نېمه؟
ــۇم،     ــدۈزى روزا تۇتتـ ــدىم، كۈنـ ــى كۆزلىمىـ ــالىق راھهتنـ دۇنيـ

ــسى  ــدۇم،    كېچى ــدەك بول ــىنى كۆرگهن ــڭ ئهرش ــدۇم، رەببىمنى ــدار بول بى
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ــڭ     ــشقانلىرىنى، دوزاخ ئهھلىنىـ ــاراڭ سېلىـ ــڭ پـ ــنهت ئهھلىنىـ جهنـ
  .چىرقىراشقانلىرىنى كۆرگهندەك بولدۇم

ئىمـاننى تـوغرا    . دىلىدا اللهنىـڭ نـۇرى بـار ئـادەم ئىكهنـسهن          -
 دەپ تاپىلىــدى -!چۈشىنىپــسهن، بــۇ چۈشــهنچهڭدىن ئــايرىلمىغىن   

ــبه ــساالمپهيغهم ــۋايهت     (ر ئهلهيهىس ــتىن رى ــاكىر ئهنهس ــى ئهس ئىبن
تـــارىخى پاكىـــت ۋە اللهنىـــڭ ئـــۆزگهرمهس قـــانۇنىيىتى . )قىلغـــان 

مۇســۇلمانالر تهســتىق ۋە ئىقــرار بىلهنــال    : شــۇنداق ئىــسپاتلىدىكى 
ئهمهس، بهلكـــى ئىماننىـــڭ تهقهززالىرىغـــا رىئـــايه قىلىـــش بىـــلهن 

ايه قىلمىغانــدا زاۋاللىققــا قــۇدرەت تــاپتى؛ ئىماننىــڭ تهقهززالىرىغــا رىئــ
  .يۈز تۇتتى

ــۇالر      ــى، ئ ــاردىمى كېچىكت ــڭ ي ــتىم اللهنى ــر قې ــاھابىلهرگه بى س
! ھهممىمىــز ئــۆزىمىزنى تهكــشۈرۈپ باقــايلى   « : شــۇنداق دېيىــشتى 

ــان      ــق قىلغ ــرىگه خىالپلى ــڭ ئهم ــرىگه ۋە پهيغهمبهرنى ــڭ ئهم اللهنى
ــشايمىز ــسۋاك   » ئوخ ــڭ مى ــاھابىلهر ئۆزلىرىنى ــلهن بهزى س ــۇنىڭ بى  ش

اللهنىـڭ يـاردىمىگه شـۇڭا      « قىلىشقا سهل قارىغـانلىقىنى ھـېس قىلىـپ،       
بۇنىڭغــا تهتــۈر تاناســىپ ھالــدا كېيىنكــى . دېيىــشتى» ئېرىــشهلمهپتۇق

ئهۋالد مۇســـۇلمانالر اللهنىـــڭ ئهمىرلىرىنـــى تهرك ئېتىـــپ ئهمهلـــسىز 
ــۇلمانالر« ــسىز »مۇس ــۇلمانالر«، ئهخالق ــدۇ» مۇس ــى .  بولۇۋاتى ــۇ قىلغىن ب

ئىمـــان بولـــسىال گۇنـــاھ قىلغاننىـــڭ زېيىنـــى يـــوق يهتمىگهنـــدەك 
  !دەۋاتىدۇ

ــۇلمانالرنىڭ   ــهھىپىلىرىمىزدە كېيىنكـــى ئهۋالد مۇسـ ئىلگىركـــى سـ
ــازا ۋە     ــانلىقىنى؛ ق ــۈك بۇزۇلغ ــته ئومۇميۈزل ــلهك جهھهت ــدە ۋە مهس ئهقى
ــدۈرۈش    ــى گۈللهن ــۇمى، زېمىنن ــاخىرەت ئۇق ــا ۋە ئ ــۇمى، دۇني قهدەر ئۇق

قاتــارلىق ئۇقــۇمالرنى ... ن ئۇقــۇمىئۇقــۇمى، ئىبــادەت ئۇقــۇمى ۋە ئىمــا
بــۇ ھهقــته يهنه . خاتــا چۈشــىنىۋاتقانلىقىنى كۆرســىتىپ ئــۆتكهن ئىــدۇق

ــايمىز  ــۆزلهپ ئولتۇرم ــا س ــىلهيمىزكى،  . قايت ــۇنداق خۇالس ــۆزىمىزنى ش س
ــۇلمانالر  ــاالقلىقى «مۇس ــدە ق ــگهن   » ئهقى ــشىپ كهل ــا ئهگى ۋە بۇنىڭغ
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المنىڭ ئاســـارىتىگه چۈشـــۈپ قېلىـــپ، ئىـــس» مهســـلهك قـــاالقلىقى«
ــى  ــراقالپ كهتت ــدىن يى ــايهت   . ھهقىقىتى ــارەت غ ــل ئاس ــى خى ــۇ ئىكك ب

  .ئهڭ خهتهرلىكى ئهقىدە قاالقلىقىدۇر. خهتهرلىكتۇر
ــا      ــلهك قاالقلىقىغ ــرتهرەپتىن مهس ــاالقلىقى بى ــدە ق ــۈنكى، ئهقى چ
ئـۇرۇن راسلىـسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن مهسـلهكنى تۈزەشـكه پۇتلىكاشـاڭ        

سـلهك قـاالقلىقى ئىنـسان تهبىئىتىنىـڭ        ئهقىـدە تـوغرا بۇلـۇپ، مه      . بولىدۇ
ــڭ      ــسا، بۇنى ــان بول ــپ چىقق ــىدىن كېلى ــۆزىنى قاچۇرۇش ــتىن ئ تهكلىپ

نهســـىههت ئـــارقىلىق -پهنـــد.  نهســـىههت قىلىـــش-چارىـــسى پهنـــد
ــدۇ    ــى بولى ــاپىللىقنى داۋالىغىل ــدىغان غ ــى ئۇنتۇلدۇرى ــا . تهكلىپن ئهمم

ــادەتتىكىچه په    ــسا، ئ ــسهللىككه ئايلىنىۋال ــاالقلىقى كې ــدە ق ــدئهقى -ن
چــۈنكى، بــۇ چاغــدا . نهســىههت قىلىــش بىــلهن مهســىله ھهل بولمايــدۇ

بـۇ  . نهسـىههت قهلبنىـڭ ئـاۋاز قوشۇشـىغا ئېرىـشهلمهيدۇ         -قىلىنغان پهند 
  .ئىشتا قهلبنى تۇلۇق تازىلىماي بولمايدۇ

ــۇرەككهپ     ــدا ئهڭ م ــۇلمانالر ھاياتى ــدىكى مۇس ــى مهزگىل كېيىنك
ــستى   ــاالقلىقى خرى ــدە ق ــان ئهقى ــىلىگه ئايالنغ ــك مهس ئانالرنىڭ ئاپهتلى

ھۇجـــــۇمى ئـــــارقىلىق ئىالھىـــــي شـــــهرىئهت ھۆكـــــۈمرانلىقتىن 
بىــز تارىخنىــڭ  . چهتلهشــتۈرۈلگهندە ئهڭ يــۇقىرى چهكــكه يهتتــى   

ــدىراتماقچى ئهمهســمىز ــى ئال ــاخىرغىچه . قهدەملىرىن ــز ئهڭ ئ بهلكــى بى
ــۇ ــاقچىمىز -قهدەمم ــشىپ ماڭم ــا ئهگى ــدا  .  قهدەم تارىخق ــۇ جاي ــز ب بى

ــۇلمانالرنىڭ ھايا ــدىغان   مۇسـ ــاالقلىقنى ئۆلچهيـ ــۇ قـ ــدىكى ئاشـ تىـ
  .ئۆلچهمنى مۇئهييهنلهشتۈرمهكچى بولۇۋاتىمىز

 مۇســـۇلمانالرنىڭ ھهرقانـــداق ئىـــشتا ئاساســـى    -ئـــۆلچهم
  .بولىدىغان قۇرئان ۋە ھهدىستۇر

 مهيلــى ئىدىيىــدە يــاكى مهســلهكته بولــسۇن ئوخــشاشال -ئــۆلچهم
ــي   ــى ئهمهلى ــپ، دىنن ــايه قىلى ــا رېئ ــڭ تهقهززالىرىغ ــتا ئىماننى  تۇرمۇش

  .ئىشقا ئاشۇرغان تۇنجى ئهۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىدۇر
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ــۇلمانالرنىڭ    ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــسكه تـ ــا، ھهدىـ ــز قۇرئانغـ بىـ
ھاياتىغـــا قـــانچىكى يېقىنالشـــساق، ئهقىـــدە ۋە مهســـلهك جهھهتـــته 

قۇرئانـــدىن، ھهدىـــستىن ۋە تـــۇنجى ئهۋالد . شـــۇنچه ئىلغارلىـــشىمىز
ــانچى  ــدىن قـ ــۇلمانالرنىڭ ھاياتىـ ــدە ۋە مۇسـ ــساق، ئهقىـ كى يېراقالشـ

ــشىمىز  ــۇنچه قاالقلى ــلهكته ش ــق  . مهس ــسىنى تهتقى ــازغۇنلۇق لىنىيى ــز ئ بى
ــۇھىم    ــۇ م ــزدا ب ــولى ئىزدەۋاتقىنىمى ــاكى نىجــاتلىق ي ــۋاتقىنىمىزدا، ي قىلى

ــلىقىمىز كېـــرەك  ــتىن چىقارماسـ بۇنـــدىن كېيىنكـــى . ھهقىقهتنـــى ئهسـ
ــۇ ھ   ــۇ يهنه ش ــلىكىمىز ئۈچۈنم ــپ كهتمهس ــوللىرىمىزدا ئېزى ــى ي هقىقهتن

  .ئۆزىمىزدىن ئايرىماسلىقىمىز كېرەك
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 ئاسارەت ئىلمىي، ھهزارىي، ئىقتىسادىي، -2
  ھهربىي ۋە پىكرى قاالقلىق

 -ئىــسالم دۇنياســىنى ئهقىــدە قاالقلىقىــدىن كېلىــپ چىققــان ئــېلىم
ــاالقلىقى     ــۇر قــ ــي ۋە تهپهككــ ــساد ، ھهربىــ پهن، ھهزارەت، ئىقتىــ

ــسىۋالدى ــ . بېـ ــدە قـ ــۈرۈپ  ئهقىـ ــامىلالر كهلتـ ــل ئـ االقلىقىنى ھهرخىـ
ــاردى ــشقا    . چىق ــۈرۈپ چىقى ــاالقلىقىنى كهلت ــدە ق ــڭ ئهقى ــۇ ئامىلالرنى ب

ــدى   ــشاش بولمى ــىرى ئوخ ــان تهس ــرى  . بولغ ــك پىك ــدا مۇرجىئىلى گاھى
ــهتتى    ــىر كۆرس ــوڭ تهس ــسبهتهن چ ــىرى   . نى ــوپىزمنىڭ تهس ــدا س گاھى

 گهۋدىلىــك بولــدى، گاھىــدا تهكلىــپلهردىن ئــۆزىنى قاچۇرۇشــنىڭ     
گاھىــدا سىياســىي مۇســتهبىتلىكنىڭ تهســىرى . تهســىرى بهكــرەك بولــدى

لــېكىن بــۇ ئامىلالرنىــڭ ھهممىــسى بىرلىــشىپ، ... بهك كۈچلــۈك بولــدى
ــاردى   ــۈرۈپ چىق ــاالقلىقىنى كهلت ــدە ق ــقا   . ئهقى ــاالقلىقى باش ــدە ق ئهقى

ــاردى   ــۈرۈپ چىق ــاالقلىقالرنى كهلت ــاھهدىكى ق ــرى  . س ــك پىك مۇرجىئىلى
ە ئىقـــرار قىلىـــش بىلهنـــال ئىـــسالمنىڭ كىـــشى تهســـتىق قىلىـــش ۋ«

ــۇئمىن    ــدىردىمۇ مـ ــۈرمىگهن تهقـ ــا كهلتـ ــا ئهمهل بېجـ تهقهززالىرىغـ
زىكــرى  «ســوپىزم . دەيــدىغان مهستخۇشــلۇقنى پهيــدا قىلــدى» بولىــدۇ
ــتىش ــا ئهمهل  »ئېي ــسالمنىڭ تهقهززالىرىغ ــشلىرىدە ، ئى ــڭ ئهللهيلىتى نى

ىرىنــى پهيــدا قىلمــاي تۇرۇپمــۇ اللهنىــڭ مهغپىــرىتىگه  ئېرىــشىش تهمهل
ــدى ــى     . قىل ــڭ غېمىن ــشىنى ئۆزىنى ــمه كى ــتهبىتلىك ھهم ــىي مۇس سىياس

يهيـــدىغان؛ جامائهتنىـــڭ مهنـــپهئهتىگه، ئۈممهتنىـــڭ ئېهتىياجىغـــا 
بــۇ ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىگه ... قارىمايــدىغان ھالغــا كهلتــۈرۈپ قويــدى

ــدى   ــۇپ كهل ــراھ بۇل ــاچۇرۇش ھهم ــۆزىنى ق ــپلهردىن ئ ــڭ ... تهكلى بۇنى
الر ئهڭ ئـــاز دېگهنـــدە ئىككـــى يـــۈز يىلغـــا تهســـىرىدە مۇســـۇلمان

بـۇ ئىككـى يـۈز    . سوزۇلغان ئـۇزۇن يىللىـق غهپـلهت ئۇيقۇسـىغا چـۆكتى          
ــل ــىر-19 -18(يىـ ــېلىم) ئهسـ ــا ئـ ــى -دەل ياۋرۇپـ  پهن ۋە ھهزارەتنـ

ــدى      ــاغ ئى ــان چ ــۇدرەت تېپىۋاتق ــسىرى ق ــدۇرۇپ، كۈن ــى قىل . تهرەقق
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ەت پهن ۋە ھهزار-ياۋرۇپــا ئىــسالم دۇنياســىدىن ئــۆگهنگهن ئــېلىم    
ــۇپ،    ــارەتلىرىدىن قۇتۇل ــىرنىڭ ئاس ــۇرا ئهس ــك ئوتت ــارقىلىق زۇلمهتلى ئ
ھهرقايــسى جهھهتــلهردە كۈچلهنــدى، گهرچه مهنىــۋى ۋە ئهخالقــى     

  .جهھهتته يهنىال شۇنداق نامرات بولسىمۇ
ــدە    ــۇ مهزگىل ــى دەل مۇش ــسالم دۇنياس ــا ئى ــازا  -ئهمم ــا ت ياۋرۇپ

ــا  ــان ۋاقىتت ــۆتكهن قــ  -گۈللىنىۋاتق ــىتىپ ئ ــۇقىردا كۆرس ــات -اتمۇ ي  ق
ــتهبىتلىكنىڭ،    ــى مۇســ ــىرىدە ۋە سىياســ ــلۇقالرنىڭ تهســ مهستخۇشــ
تهكلىــپلهردىن ئــۆزىنى قاچۇرۇشــنىڭ تهســىرىدە چۈشــكۈنلۈك پاتقىقىغــا  

ــدى  ــپ قال ــېلىم. پېتى ــۈز بهردى  -ئ ــيىش ي ــىدە زور كېمى .  پهن ساھهس
ــالىق« ــم بۆشــۈكلىرىدىن  » دۇني بىلىملهرنىــڭ ھهممىــسى تهدرىجــى بىلى

ــتۇرۇلدى ــىنچى   دىن. يىراقالشـ ــرىيه بهشـ ــته ھىجـ ــم جهھهتـ ــي ئىلىـ ىـ
ھىجــرىيه بهشــىنچى  . ئهســىردىكى تهپهككــۇر بىــلهن چهكلىنىلــدى   

ــۇر   ــىردىكى تهپهكك ــز«ئهس ــدى» يىلتى ــى  . ئى ــۇ يىلتىزن ــسى ش ھازىرقى
ــقان دوراش . دوراش ــانچه قاتمالالش ــى  . دوراش، بارغ ــۇ ئىكك ــمهك ب دې

  . بىرىدىن ناھايىتى زور پهرقلىنىدۇ-دەۋردىكى تهپهككۇر بىر
ــۆتكىنىمىزدەك،    ــىتىپ ئ ــىردە كۆرس ــى ئهس ــۋېتىش«بىرىنچ » ئېچى

بىـر ئـالىم بىـرال      . پهن ھهرىكىتىنىـڭ ئىپتىخـارى ئىـدى      -ئىسالمىي ئېلىم 
ــاكى       ــك، ي ــاكى فىزى ــترونوم، ي ــالىم، ھهم ئاس ــى ئ ــا ھهم دىن ۋاقىتت

ــۇالتتى   ــالىمى ب ــسىنا ئ ــاكى مېدىت ــك، ي ــلهن  . خېمى ــېلىم بى ــي ئ دىننى
ياۋروپـالىقالر زۇلمهتلىـك    .  كهلمهيتتـى   بىـرىگه زىـت    -پهننىي ئېلىم بىـر   

دەۋردىــن چىقىــشقا باشــلىغاندا ئىلىــم تهھــسىل قىلغــان ئهنــدەلۇس ۋە  
ــېلىم   ــايالردىكى ئ ــقا ج ــېلىم  -باش ــۇچىالر ئ ــۈكلىرىدە ئوقۇغ  - پهن بۆش

بــۇ ئــېلىم  . پهننىــڭ ھهرقايــسى تــۈرلىرىنى ئايرىمــاي ئــۆگىنهتتى    
ىـــڭ يېنىـــدا ئىلىمـــلهر دىنىـــي ئىلىملهرن» دۇنيـــالىق«بۆشـــۈكلىرىدە 

ــۇراتتى  ــپ ت ــى ئهنه   . گهۋدىلىنى ــي تهجرىبىچىلىكن ــالىقالر ئىلمى ياۋروپ
ئـۇالر، مۇسـۇلمانالر مېدىتـسىنا، ئاسـترونومىيه،        . شۇ يهردىـن ئۆگهنـدى    

فىزىكـــا ، خىمىـــيه، ماتېماتىكـــا، نـــۇر ئىلمـــى ساھهســـىدە يازغـــان  
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ــتاز     ــتا ئۇس ــشنى باشالش ــى گۈللىنى ــپ، يىڭ ــمه قىلى ــهرلهرنى تهرجى ئهس
كىن غهپلهتــكه چــۆككهن مۇســۇلمانالر بــۇ ئىلىمالرنــى     لــې. تــۇتتى

تهدرىجــى ئىلىــم بۆشــۈكلىرىدىن قوغلىۋېتىــپ، دىنىــي ئىلىمالرغىــال      
ــدى ــهكىلدىن   .  چهكلهن ــشلىك ش ــشكه تېگى ــۇ ئۆگىنى ــي ئىلىمالرم دىننى

ســوپىزم . بۇنىڭغــا ســوپىزم روشــهن تهســىر كۆرســهتتى. كــۆپ قاالقالشــتى
ئــاخىرەت ئۈچــۈن . ئايرىيــدۇ بىرىــدىن -دۇنيــا بىــلهن ئــاخىرەتنى بىــر

زېمىننــى . روھنــى پــاكالش باھانىــسى بىــلهن دۇنيالىققــا ســهل قارايــدۇ 
گۈللهنـــدۈرۈش روھنـــى كېمهيتىـــدۇ، روھنـــى دۇغالشـــتۇرىدۇ، روھنـــى 
ــهل       ــكه س ــى گۈللهندۈرۈش ــپ، زېمىنن ــانه قىلى ــى باھ ــدۇ دېگهنن بۇغى

شـــۇ نۇقتىـــدىن زېمىننـــى گۈللهندۈرۈشـــكه ئاالقىـــدا     . قارايـــدۇ
ــى     بىلىملهرگى ــۇ بىلىملهرن ــتىن ب ــېچ ئىككىلهنمهس ــاراپ، ھ ــهل ق ــۇ س م

ــدىغان ئـــارتۇقچه نهرســـه دەپ      ــۇلمانالر ئۆگهنمىـــسىمۇ بولىـ مۇسـ
  ①.قارايدۇ

بىـراق  . شۇنداق، بـۇ جهھهتـته سـوپىزمنىڭ تهسـىرى چـوڭ بولـدى            
ــهتمىدى   ــىر كۆرس ــوپىزمال تهس ــالغۇز س ــڭ  . ي ــۇلمانالر اللهنى ئهگهر مۇس

ــسا   ــۈرگهن بولـ ــا كهلتـ ــى بىجـ ــڭ  تهكلىپلىرىنـ ــدىن اللهنىـ ، جۈملىـ
 قــۇۋۋەت تهييارلىغــان بولــسا -دۈشــمهنلىرىنى قورقۇتــۇش ئۈچــۈن كــۈچ

ئىــدى، دۇنيــالىق ئىلىملهرنــى ئــۆگىنىش ۋە ئىگهللهشــته دۈشــمهنلهرنى 
چـــۈنكى، بـــۇ . بېـــسىپ چۈشـــۈش كېرەكلىكىنـــى بايقىغـــان بـــوالتتى

ئىلىمالرنــى ئــۆگهنمهي تــۇرۇپ، اللهنىــڭ ئهمرىنــى ۋە تهكلىپىنــى بېجــا 
لــېكىن تهكلىــپلهردىن ئــۆزىنى قــاچۇرۇش    . گىلى بولمــايتتىكهلتــۈر

ــقا،    ــهل قاراش ــلهرگه س ــالىق ئىلىم ــۇلۇپ دۇني ــوپىزمغا قوش ــالىق س دۇني
  ئىلىملهرگه بولغان جىددى ئېهتىياجنى ھېس قىلماسلىققا

  
 ئهســىردە ياشــاپ ئــۆتكهن سۇپىــستىك ئــالىم غهزالىــي پهرز ئهيــن ۋە پهرز كۇپــايه        -5ھىجــرىيه ①

ــل  ــان ئىلىم ــان     بولغ ــا تىزغ ــايه قاتارىغ ــى پهرز كۇپ ــالىق ئىلىملهرن ــدا ، دۇني ــدە توختالغان ــايه . هر ھهققى پهرز كۇپ
ــدۇ     ــار بولى ــسى تهڭ گۇناھك ــسا ھهممى ــادا قىلمى ــشىلهر ئ ــۈك كى ــر بۈل ــدىن بى ــۇلمانالر ئىچى ــى مۇس ــېكىن ... دىگهنن ل

  . ىلىندىكىيىنكى دەۋرلهردە دۇنيالىق ئىلىملهر مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىدىن چورت ساقىت ق
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بــۇ كهمچىلىكلهرنــى، نۇقــسانالرنى مۇرجىئىلىــك پىكــرى . ئېلىــپ بــاردى
  .يۆگهپ ئۈلگۈردى

ــتا  ــۇلمانالر ئاس ــۈس   -مۇس ــهزگۈرلۈكىنى تهلتۆك ــي س ــتا ئىلمى  ئاس
يوقىتىـــپ، ئـــۆزلىرى زېمىننىـــڭ ئـــالىملىرى بۇلـــۇپ ياۋرۇپـــالىقالرنى 

ـ              پ شاگىرت قىلغـان كـۈنلهردە مهركهز بولغـان دائىرىنىـڭ سـىرتىغا چىقى
ــدى ــسىىپ  . قال ــۈك بې ــسالم دۇنياســىنى ئومۇميۈزل ــۇ ئى ــي بىلىملهرم دىنى

ــدى    ــىرىگه ئۇچرى ــڭ تهس ــيىش روھىنى ــگهن كېمى ــتىن  . كهل ــر تهرەپ بى
ــادانلىق كهڭ   ــېڭىش ئازىيىـــپ، ساۋاتـــسىزلىق، نـ ــا مـ ئىلىـــم يولىغـ

ــدى ــسىزلىق   . تارقال ــپ ساۋات ــتهپلهر ئېچىلى ــادا مهك ــدا ياۋروپ ــۇ چاغ ب
ــاتتى ــر ت. تۈگىتىلىۋات ــدىن بهش   يهنه بى ــلهر بۇن ــى ئىلىم ــتىن دىن هرەپ

ــدى     ــهكلىنى ئۆزگهرتمى ــۇش ش ــال ئوقۇت ــۇرۇنقى قاتم ــىر ب ــى . ئهس دىن
ــېمىگه     ــۇملىرى ۋە ھېچنــ ــرى ھۇجــ ــڭ پىكــ ــا يۇناننىــ ئىلىمالرغــ

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه  . ئهســقاتمايدىغان ئىلمىــي كــاالم ئېلىــشتۇرۇلدى   
ئهقىـــدە دەرســـلىكى مـــۇرەككهپ، ســـۇغۇق ئىـــدراكى تېپىـــشماقالرغا 

ئهقىــدە .  ئهقىــدىنىڭ جــانلىق مهزمــۇنى يــوق قىلىۋېتىلــدىئايلىنىــپ،
ــدىغان پهلـــسهپىۋى   ــدەلخورلۇق قىلىـ ــسىز جىـ نهتىجىـــسىز  ۋە نىشانـ

ــدى  ــىلىلهرگه ئايالندۇرۋېتىل ــدىكى،   . مهس ــۇ بول ــامىنى ش ــدىن ي ھهممى
ــدى   ــا ئايالن ــا ئالغۇچىالرغ ــۈك يادق ــدىغان ئۆل ــر قىاللماي ــالىبالر پىكى . ت

ــىيه  ــهرھىلهرنى، ھاش ــى، ش ــسه،  مهنىلهرن ــا بىل ــۆپ يادق ــانچه ك لهرنى ق
. مۇســتهقىل پىكىــر قىاللمىــسىمۇ شــۇنچه چــوڭ ئــالىم ھېــسابالندى      

ــاالر« ــۇل   » ئۆلىم ــپ، نوق ــىيىتىنى يوقىتى ــۇش خۇسۇس ــز بۇل ــدا يىلتى ئىلىم
بۇنىڭغــا ئــۈچىنچى بىــر . نهقىــل قىلغــۇچى ئهگهشــكۈچىلهرگه ئايالنــدى

ىـسىدە بـار    ئـۇ بولـسىمۇ، تالىبالرنىـڭ ھهمم      . يامانلىق كېلىـپ قوشـۇلدى    
ــازلىقتۇر ــان مهزھهبب ــان   . بولغ ــبىگه ي ــڭ مهزھى ــپ ئۆزىنى ــر تالى ھهر بى

ئـــۆز مهزھىبىنىـــڭ ۋە شـــهيخلىرنىڭ باشـــقا مهزھهبـــلهر ۋە . باســـىدۇ
ــن      ــڭ دى ــسپاتالش ئۇنى ــدىغانلىقىنى ئى ــتۈن تۇرى ــهيخلهردىن ئۈس ش

مهزھهب . ھېـــسابلىنىدۇ» جىهـــادى«ئۈچـــۈن قىلىـــدىغان ئهڭ چـــوڭ 
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پــۇتالرنى -ىــل بىــلهن جىدەللىشىــشتىن قــول كۈرىــشى كــۆپ ۋاقىــتالردا ت
ــدۇ   ــپ كېتىــــ ــكه ھالقىــــ ــسى ! ھهرىكهتلهندۈرۈشــــ ھهرقايــــ

ــر ــدىكىلهرنىڭ بىـ ــقان،  -مهزھهبـ ــشىپ كهڭ ئومۇمالشـ ــى تاشلىـ بىرىنـ
ــسىدا     ــڭ ئارقى ــدىكى ئىمامالرنى ــقا مهزھهب ــى باش ــلهر تېخ ــا بهزى ھهتت

ــدۇ  ــاز ئوقۇماي ــۇلىنى   . نام ــان، ق ــۇلىيهد قىلغ ــدىكى رەپئ ــقا مهزھهب باش
ــۆكرى ــۇرۇپ ئۇرۇشــۇپ  ك ــازدا ت ــلهن نام ــلىرى بى ــان قېرىنداش كىگه قويغ

مۇشـــۇنداق ئۇرۇشـــقاقلىقنى ئىـــسالم دىنىغـــا !  كېتىـــشلىرىچۇ تېخـــى
  !قىلىش دەپ تۇنۇشلىرىچۇ تېخى» خىزمهت«

ــۇلمانالر  ــارزۇنىال    «مۇس ــۇرۇق ئ ــدىغان پهقهت ق ــابنى بىلمهي كىت
ــدىغان ــي    » بىلى ــيىن دىنى ــدىن كې ــپ كهتكهن ــسىزالرغا ئايلىنى  ساۋات

مهكتهپلهردىكــى ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھــالى شــۇ تۇرســا، ھاياتلىقنىــڭ      
مهركىـــزى ئـــوقى ۋە مـــاتورى بولغـــان دىنىـــي ھهقىقهتـــلهر قـــۇرۇق 
ــايىنى يــوق   ــايىلهر ت ــۋار غ ــاالتتىمۇ؟ ئۇلۇغ ــسهتىلهرگه ئايالنمــاي ق سهپ

  !پۇچهكلىكلهرگه ئايالنماي قاالتتىمۇ؟
ــك   ــا ئهڭ زۇلمهتلىــ ــر دەۋر، ھهتتــ ــداق بىــ  دەرۋەقه، ھېچقانــ

لــېكىن ھهقىقــى  . دەۋرلهرمــۇ ھهقىقــى ئالىمــدىن خــالىي قالمىــدى    
ئالىمالرنىـــڭ تهدرىجـــى ئازىيىـــشى، قاتمـــاللىق ۋە دورامىچىلىقنىـــڭ 
ئومۇملىشىــشى ھهمــمه نهرســىگه ئــۆز تامغىــسىنى باســقان كېمىــيىش ۋە  

  .يىگىلهشتىن دېرەك بهردى
خۇالســه شــۇكى، ھــازىرقى زامانــدىكى ئىــسالم ئهللىرىنــى ۋەيــران 

ــان ــدە   قىلغـ ــدا ئهقئىـ ــشنىڭ ئالدىـ ــۇمى باشلىنىـ ــستىئان ھۇجـ  خرىـ
قاالقلىقىـــدىن كېلىـــپ چىققـــان دىنـــى ۋە پهننـــى ئىلىـــم قـــاالقلىقى 

  .ئىسالمىي جهمئىيهتنى قاپلىغان ئىدى
ــاالقلىق   ــي قـ ــاالقلىقى ئىلمىـ ــۋىي ھهزارەت قـ ــاددىي ۋە مهنىـ مـ

ــداش   ــزداش ۋە يول ــلهن يىلتى ــپ   . بى ــبهدىن كېلى ــر مهن ــسى بى ھهممى
ئـۇ مهنـبه    . هسـىر كۆرسـهتكۈچىنىڭ تهسـىرىگه ئۇچرىغـان       بىـر ت  . چىققان

ــدۇر ــسالمنى   .  قاالقلىقى ــسىز ئى ــشىلهرگه ئهخالق ــرى كى ــك پىك مۇرجىئىلى



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
271

ــنى  ــمهت قاراش ــپ، قىم ــدىم قىلى ــابۇت  -تهق ــى ن ــۋىي مهدەنىيهتن  مهنى
ــدى ــلۇقىدا  . قىل ــاۋا بوش ــمهت قاراشــالر ھ ــان قىم مهســلهككه ئايلىنالمىغ

ــۇئارال  ــۇرۇق ش ــدىغان ق ــۇئهللهق تۇرى ــوغرا  . ردۇرم ــقهت ت ــي ھهقى دىنى
ــى     ــان ئهخالقن ــۇن قىلغ ــنى مهزم ــمهت قاراش ــانالردا قىم ــان زام تۇنۇلغ
ــدىلىكى   ــوڭ ئاالھىـ ــڭ ئهڭ چـ ــدۇرۇش دىنىمىزنىـ ــلهككه ئايالنـ مهسـ

تـــۇنجى ئهۋالد مۇســـۇلمانالر ئهخالقنـــى ھهقىقـــى ئىماننىـــڭ . ئىـــدى
ــۇيتتى ــي ئىپادىــسى دەپ تون ــان  . ئهمهلى ــدە قىلغ ــا ئهقى ــسالم دىنىغ ئى

ــش ــرەك    كى ــشى كې ــايه قىلى ــا رېئ ــۇم ئهخالقق ــته چوق ــلهك جهھهت ى مهس
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم . ئهخــالق ئىمانــدىن ئايرىلمــايتتى. ئىــدى

ــدى  ــۆگهتكهن ئى ــۇنداق ئ ــا ش ــشه . ئۇالرغ ــدىن رازى (ئائى ــله ئۇنىڭ ال
ــسۇن ــسىدا   ) بولـ ــى توغرىـ ــساالمنىڭ ئهخالقـ ــبهر ئهلهيهىسـ پهيغهمـ
دەپ جــاۋاپ بهرگهن » ئىــدىئۇنىــڭ ئهخالقــى قۇرئــان «: ســورالغاندا

  .ئىدى
ــى     ــلىقى دىنىمىزدىكـ ــڭ ئايرىلماسـ ــلهن ئهخالقنىـ ــدە بىـ ئهقىـ

ــدۇر ــۋىي مهدەنىيهتنىــڭ جهۋھىرى ــاددى . مهنى ــيهت م ــسالمىي جهمئى ئى
ــان   ــدىن تارقالغ ــدە ۋە ئهقىدى ــسىمۇ، ئهقى ــپ كېتهلمى ــته گۈللىنى جهھهت
ــۇرۇپ،    ــپ ت ــرى قىلى ــى ھهزارەت جهۋھى ــاراش ۋە ئهخالقالرن ــمهت ق قىم

مۇشـــۇ ئـــۆلچهم بـــۇيىچه . رەتلىـــك جهمئىـــيهتكه ئايلىنااليـــدۇھهزا
ــسانىيهت   ــۈن ئىنــ ــۇلمانالر پۈتــ ــۇنجى ئهۋالد مۇســ ــدا تــ ئېيتقانــ

چــۈنكى، ئــۇالر گهرچه . تارىخىــدىكى ئهڭ ھهزارەتلىــك بىــر ئهۋالدتــۇر
ئهڭ ئــاددىي شــهكىلدىكى مــاددىي ھهزارەت بىــلهن مهشــغۇل بولغــان  

ـ         ان ئهڭ ئـالىي ئهخـالق ۋە       بولسىمۇ، لـېكىن ئىنـسانىيهتكه نىـسپ بولغ
ــۇردى     ــشقا ئاش ــادا ئى ــالىي دۇني ــالرنى رېئ ــمهت قاراش ــسانىي قىم . ئىن

ــسالمىي    ــسالم ئى ــۆتكىنىمىزدەك، ئى ــپ ئ ــان قىلى ــىلدە باي بىرىنچــى پهس
ــگه     ــۈچكه ئى ــاتى ك ــۇۋەتكهن زور ھاي ــپ قۇي ــگه قارىتى ــۇممهت ئىچى ئ
ئىنتىلىـــشنىڭ داۋاملىشىـــشى نهتىجىـــسىدە مـــاددى گـــۈللىنىش ئـــۆز 
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شــۇنىڭ بىــلهن بــۇرۇن شهكىلــسىز مهۋجــۇد . ە ۋۇجۇدقــا كهلــدىقهرەلىــد
  .بولغان ھهزارەت شهكلىي مۇكهممهللىككه ئىگه بولدى

ئىبادەت ئۇقۇمى بۇزۇلۇپ، ئىبادەت پهقهت ئىبادەت 
تۇنجى ئهۋالد مۇسۇلمانالر ئىمان بىلهن زىچ . پائالىيهتلىرىگىال چهكلهندى

كهڭ مهنىدىكى مۇناسىۋەتلىك ئىسالمىي مهسلهك دەپ تونۇغان، 
ئىبادەتنىڭ بىر تۈرى بولغان ھهرخىل مۇئامىلىلهر ئىبادەتنىڭ قاتارىدىن 

نى »ئهمهل«مۇرجىئىلىك پىكرى ئوتتۇرىغا چىقىپ، . چىقىرىۋېتىلدى
بۇ . ئىماننىڭ ئۇقۇمىدىن ئايرىۋېتىپ، بۇ بۇزۇقچىلىقنى قانۇنالشتۇردى

 ئهمهلىي ئىككى بۇزۇقچىلىق ئهقىدىگه چىڭ باغالنغان ۋە ئهقىدىنىڭ
ئىپادىسى بولغان ئهخالقنى ئۆزىنىڭ مهزمۇنى قىلغان دىنىي ھهزارەت 

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا مۇسۇلمانالر ئىچى . جهۋھىرىنى ۋەيران قىلدى
سىقىلماي يالغانچىلىق قىلىدىغان، قويمىچىلىق قىلىدىغان، ئامانهتكه 
 خىيانهت قىلىدىغان، ۋەدىگه خىالپلىق قىلىدىغان، بۇرادىرىگه

ئۆچمهنلىك ساقاليدىغان، بۇرادىرىگه زاۋاللىق تىلهيدىغان، مۇناپىقلىق 
قىلىدىغان، غهيۋەت قىلىدىغان، ئادەم ياراتمايدىغان، بېخىللىق 
قىلىدىغان، قورقۇنچاقلىق قىلىدىغان، خوشنىلىرنىڭ ئاچ قالغانلىقىنى بىلىپ 
تۇرۇپ سېسىق كېكىرىپ يۈرىۋىرىدىغان بۇلۇپ قالغاندا ئىسالمىي 

چۈنكى، مۇسۇلمانالر ھهزارەتنىڭ . زارەتنىڭ جهۋھىرى يۇقالدىھه
جهۋھىرى، ھهزارەتلىك جهمئىيهتنىڭ تۈۋرۈكى بولغان ئىمانىي ئهخالقتىن 

يهنه بىر تهرەپتىن . ۋە ئىنسانىي قىممهت قاراشالردىن ئايرىلىپ قالدى
سوپىزم دۇنيا دېگهن بىر تاپ، تاپ ئىزدىگهنلهر ئىتالر؛ دۇنيا اللهنىڭ 

 ئهمهس؛ تهقۋادار مۇئمىننىڭ رىدە پاشىنىڭ قانچىلىك ئېتىبارغا ئىگهنهزى
  دېگهننى①... قىلىشىغا ئهرزىمهيدۇنهزە

  
ازغۇنلۇقنىڭ باشلىنىشى توغرىسىدا توختالىغىنىمىزدا بايان قىلدۇقكى قۇرئان ، ھهدىس دۇنيانى ئالالھ قا ئ①

ئىسالمنىڭ زىمىنىنى ئالالھ نىڭ . ان چاغدا سۈكىدۇ ئىمان كهلتۈرۈشتىن ياكى ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىشتىن توسق
يولىنىڭ تهقهززاسى بۇيىچه گۈللهندۈرۈش ۋە ئالالھ نىڭ رىزقىنى ئىزدەپ زىمىننىڭ تهرەپلىرىدە مېڭىشنىڭ پهرز 

  .ئىكهنلىكى ھهققىدە ئىنىق كۆرسهتمىلىرى بار 
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، زېمىننـــى گۈللهنـــدۈرۈش تهرەققـــى قىلـــدۇرۇش ۋە  باھـــانه قىلىـــپ
ــدىتۈزۈملهشت ــكه  . ۈرۈشــكه ســهل قارى ــوپىزملىق شــهكلى ھهزارەت ــۇ س ب

ــۈردى  ــان كهلتـ ــۈزۈم   . زىيـ ــدى، تـ ــۇش قىلغۇزمىـ ــشىلهرنى قۇرلـ كىـ
چـــــۈنكى، ئۇالرنىـــــڭ كۆپىنچىـــــسى . تۇرغـــــۇزغىلى قويمىـــــدى

كهمبهغهللهشـــكهن، كهمـــبهغهللىككه رازى بولۇشـــقان، بـــۇ رازىلىققـــا 
. قانــائهت قىلىــش ۋە قازاغــا رىــزا بۇلــۇش تــونىنى كېيگۈزۈشــكهن      
ــان   ــى قالمىغ ــشنىڭ كېرىك ــات ۋە تۈزۈملىشى ــا تهرەققىي ــدى ئۇالرغ . ئهم
ــدۇ   ــسه ئۆتۈرۋەرمهم ــداق ئۆت ــۇڭ قان ــدە تۇرمۇش ــۈك ئالهم ــالته كۈنل ! ئ

ھاالۋەتلىـك جهنـنهتكه كىرسـهڭ      -خۇدانىڭ ئالـدىغا بارغىنىڭـدا ھـۇزۇر      
ســوپىزمنىڭ بــۇ پاســسىپلىقىغا ئۇنىــڭ بوشــاڭلىقى، ســهۋەپ . بولمىــدىمۇ

.  قىلغـــان بىـــلهن بهرىبىـــر بولغۇلـــۇق بولىـــدۇقىلماســـلىقى، قـــانچه
ــدىرىگه      ــڭ تهق ــش اللهنى ــبهت قىلى ــشكه رىغ ــى ئۆزگهرتى ئهمهلىيهتن
ــاددى ھهزارەت   ــۇلۇپ، مــ ــشلىرى قوشــ ــانلىق دېيىــ قارشــــى چىققــ

بۇنىــڭ بىــلهن ئىلمىــي نــامراتلىق . قىزغىنلىقىنــى تامــامهن ئۇجۇقتــۇردى
  !يۈز بېرىپ، ئارمانغا تۇشلۇق دەرمان قالمىدى

ئۇقۇمىنىــڭ بۇزۇلۇشــى، مۇرجىئىلىــك پىكرىنىــڭ بــۇ     ئىبــادەت 
ــدىن ،    ــسالمنىڭ ئهمهلىيهتچىللىكىـ ــى، ئىـ ــنى قانۇنالشتۇرۇشـ بۇزۇلۇشـ
ــشنىڭ      ــاد قىلى ــۇيىچه ئاب ــى ب ــڭ تهقهززاس ــي يولنى ــاتلىقنى ئىالھى ھاي
پهرزلىكىـــدىن ۋە ئىـــسالمىي مـــۇۋازىنهتتىن چهتـــنىگهن ســـوپىزملىق 

ــدى   ــدا قىل ــاالقلىقنى پهي ــدە ق ــاال. ئهقى ــۇلمانالرنى ھهزرەت ق قلىقى مۇس
  ...ھهزارەتلىك كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن چىقىرىۋەتتى

ــڭ    ــسادىي قاالقلىقنىـ ــان ئىقتىـ ــىنى چىرمىۋالغـ ــسالم دۇنياسـ ئىـ
ــوق     ــاجىتى ي ــنىڭ ھ ــۈچهپ سۆزلهش ــهۋەبلىرىنى ك ــى س ــوغرا، . ئىچك ت

بىـراق بـۇ قـاالقلىقالرنى      . تاشقى سهۋەبلهرنىڭمۇ بۇنىڭـدا ھهسسىـسى بـار       
  .دۆڭگهپ قويغىلى بولمايدۇتاشقى سهۋەبلهرگىال 

خرىـــستىئان ياۋرۇپاســـى ئهندەلۇســـتىكى ئىـــسالمىي دۆلهتنـــى 
مــۇنقهرز قىلغانــدى كېــيىن، ئىــسالم دۇنياســىنى ئىــسكهنجىگه ئېلىــپ،  
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جۈملىـــدىن خهلقئـــارا . تۈرلـــۈك ۋاســـىتىلهر بىـــلهن ئاجىزالشـــتۇردى
ــسىنىڭ    ــۇكىيالر سۇاللىـ ــۇراپ، مهملـ ــكه بـ ــۆزلىرى تهرەپـ ــودىنى ئـ سـ

مهملــۇكىيالر سۇاللىــسى ئــاق دېڭىــز . ىۋېلىــشقا ئۇرۇنــدىقولىــدىن تارت
ــى     ــودىنىڭ تىزگىنىن ــارا س ــلهپ، خهلقئ ــولىنى ئىگهل ــز ي ــل دېڭى ۋە قىزى
ــايلىرىنى      ــقا ج ــىنىڭ باش ــسالم دۇنياس ــۆزىنى ۋە ئى ــۇپ، ئ ــدا تۇت قولى

ــاتتى ــتىلهرگه ۋە    . بېيىت ــىزغان خهرى ــۇلمانالر س ــالىيىلىكلهر مۇس پورتۇگ
ــارد   ــڭ ي ــۇلمان دېڭىزچىالرنى ــشۇقى   مۇس ــد تۇم ــپ، ئۈمى ىمىگه تايىنى

يــولىنى بايقىغانــدىن باشــالپ، يىــراق شــهرققه يــۈرۈش قىلىــپ، شــهرق 
ــدى   ــستىال قىل ــايلىقلىرىنى ئى ــى ۋە ب ــۇكىيالر  . زېمىنىن ــدىن، مهمل جۈملى

ئهمهلىيهتــته شــۇنداق ئىــشالر يــۈز    . سۇاللىــسىنى مــۇنقهرز قىلــدى  
ــوڭ تهســ    . بهردى ــايىتى چ ــسادى ناھ ــىنىڭ ئىقتى ــسالم دۇنياس ىرگه ئى

ھهمـــمه ئىـــشنى شـــۇنىڭغا دۆڭـــگهپ،    ...  لـــېكىن. ئۇچرىـــدى
مۇســۇلمانالرنى ئــاقلىغىلى بۇالمــدۇ؟ ئىــسالم دۆلىتــى ۋۇجۇدقــا كهلــگهن 

 قــۇۋۋەتلهر قېنــى؟ ھهربىــي، سىياســىي، ئىقتىــسادىي -كــۈنلهردىكى كــۈچ
ــڭ     ــارس ۋە رۇمالرنى ــلىدە پ ــۇۋۋەتلهر ئهس ــۇ ق ــى؟ ب ــۇۋۋەتلىكلهر قېن بهق

  قولىدا ئهمهسمىدى؟
ختا قانـداق ئىـشالر يـۈزبهردى؟ ئىمـانلىق كىـشىلهر جاھانغـا             تارى

ــدى  ــۈرۈش قىل ــسان    . ي ــلهن يهك ــپ يهر بى ــۈچلهرنى يوقىتى ــاھهق ك ن
 -ئىـسالم دۆلىتـى كـۈچ     . ئۇنىڭ ئورنىـدا ئىـسالم دۆلىتـى قـۇردى        . قىلدى

ــۈچكه    ــوڭ ك ــدىكى ئهڭ چ ــلهپ، جاھان ــى ئىگهل ــۇۋۋەت مهركهزلىرىن ق
ــدى ــتى . ئايالن ــى ھهر تهرەپ ــسالم دۆلىت ــاپتىئى ــۇدرەت ت ــي، . ن ق ھهربى

ــدى    ــگه بولـ ــۈچكه ئىـ ــسادىي كـ ــىي، ئىقتىـ ــڭ . سىياسـ اللهتائاالنىـ
ــتى   ــشقا ئاشـ ــسى ئىـ ــشىلهرگه بهرگهن ۋەدىـ ــانلىق كىـ ــله «: ئىمـ الـ

ئىچىڭالردىكـــى ئىمـــان ئېيتقـــان ۋە ياخـــشى ئهمهللهرنـــى قىلغـــان 
كىـــشىلهرگه، ئـــۇالردىن بـــۇرۇن ئـــۆتكهنلهرنى زېمىنـــدا ھۆكـــۈمران 

ــ  ــدەك ئۇالرنىم ــان   قىلغان ــۈن تاللىغ ــۇالر ئۈچ ــشنى، ئ ــۈمران قىلى ۇ ھۆك
دىننــى مۇســتهھكهم قىلىــپ بېرىــشنى ۋە ئۇالرنىــڭ قورقۇنچىــسىنى      
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ئامانلىققــا ئايالنــدۇرۇپ بېرىــشنى ۋەدە قىلــدى، ئــۇالر ماڭــا ئىبــادەت  
-55سـۈرە نـۇر      ( » قىلىدۇ، ماڭـا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك كهلتۈرمهيـدۇ          

  ) .  ئايهت 
ــۆزگ  ــېمه ئـ ــيىن نـ ــۋالنى كېـ ــۇ ئهھـ ــۈچبـ ــۇۋۋەت -هرتتى؟ كـ  قـ
  ؟ مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىن قانداق تارتىۋېلىندى

ــمهننىڭ   ــتى، دۈشـ ــۈچى ئاجىزالشـ ــي كـ ــۇلمانالرنىڭ ھهربىـ مۇسـ
... كـــۈچى كۈچهيـــدى، مۇســـۇلمانالر دۈشـــمهنگه يېڭىلىـــپ قالـــدى 

ــز ــكارا    . دەيمى ــارىخنى ئاش ــېكىن ت ــهۋەب، ل ــكارا س ــۇ ئاش ــۇنداق ب ش
بهلكــى ھهقىقهتــتىن . مايــدۇســهۋەبكىال بــاغالش ھهقىقهتــكه ئېلىــپ بار

ــدۇ ــدۇ   . ئازدۇرۋېتىـ ــداق دەيـ ــله مۇنـ ــۇچى الـ ــت ئېيتقـ : ئهڭ راسـ
ــله     « ــۆزگهرتمىگىچه الـ ــۋالىنى ئـ ــڭ ئهھـ ــداق قهۋم ئۆزىنىـ ھهرقانـ

   .)ئايهت -11سۈرە رەئىد  (ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ
ــدۇ  ــداق دەي ــله يهنه مۇن ــازاب   «: ال ــان ئ ــل بولغ ــا نازى ئۇالرغ

ــرە  ــۈنكى، بى ــۇنىڭ ئۈچ ــۆزگهرتمىگىچه  ش ــۋالىنى ئ ــڭ ئهھ ر قهۋم ئۆزىنى
ــدۇ  ــى ئۆزگهرتىۋەتمهي ــا بهرگهن نېئمىتىن ــله ئۇالرغ ــال  ( » ال ــۈرە ئهنف س

  ) . ئايهت -53
ــدۇ   ــگهن بولى ــان ئىگهللى ــى ئىم ــڭ روھىن ــمهك، ... مۇئمىنالرنى دې

ــدۇر     ــڭ ھهقىقىتى ــه ئىماننى ــدىغان نهرس ــپ كېتى ــۇئمىنالردا ئۆزگىرى . م
ــدا   ــۇلمانالر ئىمان ــقانئىلغار«مۇس ــۈمران   » الش ــڭ ھۆك ــدا اللهنى چاغ

قىلىــش، قــۇدرەت تــاپقۇزۇش، خــاتىرجهم قىلىــش ۋەدىــسى ئىــشقا       
ــىدۇ ــدا . ئاشـ ــقان«ئىمانـ ــدۇ،  » قاالقالشـ ــئمهت ئۆزگىرىـ ــدا نېـ چاغـ

تارتىۋېلىنىدۇ؛ ھۆكـۈمران بۇلـۇش، قـۇدرەت تېـپىش، خـاتىرجهم بۇلـۇش             
  . قولدىن كېتىدۇ

ــاالقلى  ــدە ق قى ۋە بۇنىڭغــا ئومــۇمهن مۇســۇلمانالرغا يهتــكهن ئهقى
ئهگىـــشىپ كهلـــگهن كېمىـــيىش ۋە يىگـــلهش دۇنيـــاۋى ســـودىنىڭ  
ــا    ــا ياۋرۇپ ــشىدىكى ۋە ئۇنىڭغ ــپ كېتى ــدىن چىقى ــۇلمانالرنىڭ قولى مۇس

ــهۋەبدۇر   ــۇرۇن س ــىدىكى يۇش ــگه بولۇش ــستىئانلىرىنىڭ ئى ــي . خرى ھهربى
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بـۇ ھهقـته    . كۈچنىڭ ئاجىزلىشىشىمۇ ئهقىـدە قاالقلىقىنىـڭ بىـر ئاسـارىتى         
ــوختىل  ــيىن تـ ــسادىي   . ىمىزكېـ ــڭ ئىقتىـ ــدە قاالقلىقىنىـ ــراق ئهقىـ بىـ

ــدۇ   ــى بولى ــته قىلغىل ــارىتىنى بىۋاس ــۇلمانالر  . ئاس ــودا مۇس ــاۋى س دۇني
قارشــى تۇرالمىغــان پهۋقۇلئــاددە چــوڭ ســهۋەپ بىــلهن ئۇالرنىــڭ       

ــايلى   ــپ باق ــدى دەپ پهرەز قىلى ــدىن تارتىۋېلىن ــا  ! قولى ــى ۋاقىتت ئهين
ســـىنىڭ ئىقتىـــسادى يـــاكى ھهرقانـــداق بىـــر ۋاقىتتـــا ئىـــسالم دۇنيا

ــلىقمىدى ــارەتكىال قاراشـ ــۇلمانالرنىڭ ! تىجـ پۈتـــۈن دۇنيـــادىكى مۇسـ
زېمىنـــى اللهنىـــڭ ئورۇنالشتۇرۇشـــى بىـــلهن دۇنيـــادىكى ئهڭ بـــاي، 

ــنالردۇر   ــۆپ زېمى ــشىلىقلىرى ئهڭ ك ــازىرغىچه   . ياخ ــا ھ ــۇلمانالر ت مۇس
بــــايلىق مهنبهلىــــرى ۋە ئېنىرگىيهلىــــردىن تولــــۇق پايــــدىلىنىپ 

ــدى ــۇ ئه. بۇاللمى ــهۋەب     ب ــدىغان س ــسىز قۇيى ــشىنى ئامال ــدا كى ھۋال
ــۇلمانالر     ــسه، مۇسـ ــدىن كهتـ ــايلىق قولـ ــسىم بـ ــر قىـ ــۈپهيلى بىـ تـ

ــايلىقالردىن  ــقا بـ ــدىغان باشـ ــشقا بولىـ ــانچىلىقتىن، -پايدىلىنىـ  دېهقـ
  سانائهتتىن، يهر ئاستى بايلىقلىرىدىن پايدىالنسا بولماسمىدى؟

ــ  ــاجىزلىق، ئىرادى ــي ئ ــۇۋېتىش، ئىلمى ــالتىيىش، بهل قۇي سىزلىك، ي
زېمىننـــى ئابـــاد قىلىـــشتىن يېنىـــۋېلىش، كهمبهغهللىكنـــى اللهنىـــڭ 
تهقـــدىرى دەپ رازى بولـــۇش، تهقـــدىرگه قارشـــى چىققـــان بولـــۇپ 
 -قېلىـــشتىن قورقـــۇپ كهمبهغهللىكلنـــى ئۆزگهرتىـــشكه تىرىـــشماسلىق

بـۇ سـهۋەبلهر ئهقىـدە قاالقلىقىـدىن پهيـدا          . مانا بۇالر ھهقىقـى سـهۋەب     
تــۇنجى ئهۋالد مۇســۇلمانالردىمۇ  ! التتىبولمــاي نهدىــن پهيــدا بــۇ   

دۇنيــاۋى ســودا قولــدىن چىقىــپ كېــتىش ئهھــۋالى بولغــان دەپ پهرەز  
ئۇالرمـۇ شـۇنداق ئهھۋالغـا يولۇقـسا بۇنىڭغـا كېيىنكـى            ! قىلىپ باقـايلى  

ــدى؟ پهرق     ــاس قايتۇرارمى ــشاش ئىنك ــلهن ئوخ ــۇلمانالر بى ئهۋالد مۇس
 ئــازغۇن چۇۋالچــاق تاشــقى شــارائىتتىمۇ، يــاكى ســاغالم ئىمــان بىــلهن 

ــدە     ــار ئهقى ــۇلمانالردىكى ئىلغ ــى مۇس ــىدىمۇ؟ ئىلگىرك ــان ئوتتۇرس ئىم
  بىلهن كېيىنكى مۇسۇلمانالردىكى قاالق ئهقىدىدىمۇ؟

  !بىز ئىسالم تارىخىنى ئهنه شۇنداق چۈشىنىشىمىز كېرەك
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ئىمانــسىز مىللهتــلهر اللهتىــن يىراقلىــشىپ تۇرۇپمــۇ قــۇدرەت      
ــن  ــى اللهتى ــۇمكىن، بهلك ــشى م ــۇنچه  تېپى ــسېرى ش ــانچه يىراقالشقان  ق

زامــانىمىزدىكى ئىمانــسىز  : مهســىلهن. قــۇدرەت تېپىــشىمۇ مــۇمكىن  
اللهنىـــڭ . كــاپىر ياۋرۇپالىقالرنىــڭ ئهھــۋالى شــۇنداق بولۇۋاتىــدۇ     

ــۇنداق  ــانۇنىيىتى ش ــش ق ــامىله قىلى ــا مۇئ ــۆزلىرىگه «: كاپىرالرغ ــۇالر ئ ئ
ىقنىــڭ ھهمــمه قىلىنغــان نهســىههتنى ئۇنتۇغــان چاغــدا، ئۇالرغــا پاراۋانل

ــۇق  ــشىكلىرىنى ئېچىۋەتت ــچه    » ...ئى ــر مهزگىلگى ــگهن بى ــله بهلگىلى ال
ــدۇ  ــۇنداق بولى ــدۇ  . ش ــران قىلىنى ــيىن ۋەي ــدىن كې ــاكى  «: ئان ــۇالر ت ئ

ــال  ــتىن خۇش ــرىلگهن نېئمهت ــۆزلىرىگه بې ــۇالرنى  -ئ ــدا، ئ ــۇرام تۇرغان خ
ــان       ــۇم قىلغ ــدى، زۇل ــرەتته قال ــۇالر ھهس ــدۇق، ئ ــتۇمتۇت جازالى ئۇش

جىمـــى ھهمدۇســـانا ئالهملهرنىـــڭ . ى قۇرۇتۇلـــدىقهۋمنىـــڭ يىلتىـــز
  ) . ئايهت -45~44سۈرە ئهنئام  ( » پهرۋەردىگارى اللهقا خاستۇر

مۇســـۇلمانالرغا بۇنىڭغـــا ئوخــــشىمايدىغان ئـــۆزگىچه بىــــر    
ــدۇ  ــامىله قىلىنى ــلهن مۇئ ــانۇنىيهت بى ــڭ ... ق ــدا چى ــۇالر پهقهت ئىمان ئ

ــدۇ  ــۇدرەت تاپااليـ ــدىال قـ ــسه زاۋال . تۇرغانـ ــپ كهتـ ــدۇئېزىـ . تاپىـ
چـــۈنكى، مۇســـۇلمانالرنىڭ ئېزىـــپ كهتـــكهن تۇرۇقلۇقمـــۇ قـــۇدرەت 
ــسىگه     ــۇش دەرىجى ــاپىر بۇل ــپ، ك ــۇ ئېزى ــۆرۈپ، تېخىم ــانلىقىنى ك تاپق

ــله خالىمايــدۇ  ــدىغان جازاغــا قېلىــشنى ال « : يېتىــپ، كاپىرالرغــا بېرىلى
ــۇ   ــڭ زىبـ ــانى ۋە ئۇنىـ ــاتى دۇنيـ ــدىغان  -ھايـ ــى كۆزلهيـ  زىننىتىنـ

للىرىنىــڭ جازاســىنى بــۇ دۇنيــادىال بېرىمىــز، كىــشىلهرگه ئۇالرنىــڭ ئهمه
ــداق     ــدۇ، بۇن ــه كېمهيتىلمهي ــدىن ھېچنهرس ــڭ ئهجرى ــادا ئۇالرنى دۇني
ــڭ      ــۇر، ئۇالرنى ــه يوقت ــقا بهرس ــتىن باش ــاخىرەتته دوزاخ ــشىلهرگه ئ كى
ــرى       ــشى ئهمهللى ــان ياخ ــدۇ، قىلغ ــا چىقىرىلى ــشلىرى يوقق ــان ئى قىلغ

 الـــله  ) . ئـــايهتلهر-16~15ســـۈرە ھـــۇد  (» ھېـــسابقا ئېلىنمايـــدۇ
مۇسۇلمانالرغا رەھىم قىلغـانلىقتىن ئـۇالر ئېزىـپ كهتكهنـدە تـوغرا يـول              

ــدۇ   ــۇدرەت تاپقۇزماي ــۇالرنى ق ــاپقۇچه ئ ــوغرا  . ت ــۇلمانالر پهقهت ت مۇس
ــا    ــڭ رازىلىقىغ ــدۇ، اللهنى ــۇدرەت تاپاالي ــدىن ق ــدىال ئان ــا قايتقان يولغ
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ــدىلىرىگه    ــشى بهنــ ــاخىرەتته ياخــ ــڭ ئــ ــشهلهيدۇ، اللهنىــ ئېرىــ
  . ن مۇكاپاتىغا سازاۋەر بولىدۇتهييارلىغا

ھهربىــي قاالقلىقنىــڭ ئهقىــدە قــاالقلىقى بىلهنكــى باغلىنىــشى      
  .ناھايىتى رۇشهندۇر

ــلهن    ــسى بى ــوپالش باھانى ــشقا كــۈچ ت ــاد قىلى ــلهن جىه نهپــسى بى
ــوپىزم؛       ــىغان س ــشتىن توس ــات قىلى ــلهن جىه ــمهن بى ــشىلهرنى دۈش كى

ــتۇرۇپ،  ــۇنى قانۇنالشـ ــۆگهپ ۋە ئـ ــاالقلىقىنى يـ ــدە قـ ــلهت ئهقىـ  غهپـ
بۆشــۈكىنى تهۋرەتــكهن مۇرجىئىلىــك؛ دۈشــمهنلهرنى قورقۇتــۇش ئۈچــۈن 
ــاچۇرۇش ۋە    ــۆزىنى ق ــپلهردىن ئ ــدىغان تهكلى ــقا بۇيرۇي ــۈچ تهييارالش ك
ھۆكۈمــدارالرنىڭ اللهنىــڭ دىنىنــى ئــالىي قىلىــش ئۈچــۈن جىهــاد       
قىلىشنىڭ ئورنىغـا ئـۆز ھۆكـۈمرانلىقىنى خهلقـقه تـېڭىش بىـلهن ئـاۋارە               

 ئهقىــدە قــاالقلىقلىرى مۇســۇلمانالرنىڭ ھهربــى     مانــا بــۇ -بۇلۇشــى
بۇنىڭغــا ئهقىــدە قاالقلىقىــدىن . كــۈچىگه ســهلبىي تهســىر پهيــدا قىلــدى

ــۇلۇپ،      ــاالقلىقى قوش ــا ق ــاالقلىق ۋە تېخنىك ــي ق ــان ئىلمى ــپ چىقق كېلى
ــدى  ــهۋەبلىرىنى تولۇقلى ــڭ س ــي قاالقلىقنى ــى  . ھهربى ــارائىتتا ھهرب ــۇ ش ب

  .مهنتىقىغه ئۇيغۇنقاالقلىقنىڭ پهيدا بۇلۇشى تامامهن 
ــىرگه       ــچه ئهس ــىنى نهچ ــسالم دۇنياس ــسى ئى ــمان ئىمپېرىيى ئوس

. سوزۇلغان خرىـستىئان ھۇجۇمىـدىن قوغـداش يـۈكىنى ئۈسـتىگه ئالـدى            
ــدا      ــۇ يول ــلهن ب ــۈچى بى ــۈن ك ــيهت ۋە پۈت ــاپ نى ــمانىيالرنىڭ س ئوس
ــك      ــدا ۋەزنلى ــڭ دەرگاھى ــۈنى اللهنى ــامهت ك ــادلىرى قىي ــان جىه قىلغ

لــېكىن ئىــسالم دۇنياســىنى، جۈملىــدىن    . تهئهمهل بولىــدۇ، ئهلــۋەت 
ــقا    ــاالقلىقالر باشـ ــان قـ ــسكهنجىگه ئېلىۋالغـ ــاكىمىيىتىنى ئىـ دۆلهت ھـ
ســاھهلهردىكىگه ئوخــشاشال   ھهربىــي ســاھهلهردىمۇ تهدرىجــى يامــان  

ــدى   ــدا قىل ــىرلهرنى پهي ــا،    . تهس ــته ئافىن ــۇنى غهرب ــۇلمانالر قوش مۇس
ــهھهرن   ــى ش ــۇ ئىكك ــپ، ب ــوگالرغىچه يېتى ــهرقته پېترب ــل ش ــر مهزگى ى بى

ــلىدى     ــشكه باش ــيىن، چېكىنى ــدىن كې ــىرىگه ئالغان ــالۋىيان .مۇھاس س
ــدى   ــى يۇتۇۋالـ ــر زېمىنىنـ ــۇلمانالرنىڭ كهڭ بىـ ــسى مۇسـ ــۇ . روسيىـ بـ
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تىرتورىيهنىـــڭ مۇنـــداق ئۆزلۈكـــسىز كېمىيىـــشكه ھهربىـــي قـــاالقلىق 
تــوغرا، ياۋرۇپــا ئۆزلۈكــسىز كۈچىيىــپ، ئــاۋۋال     . ســهۋەب بولــدى 

 جهھهتــته تهڭلهشــتى، ئانــدىن ئوســمان ئوســمان ئىمپېرىيىــسىگه كــۈچ
ــى  ــشىپ كهتت ــسىدىن ئې ــۆزگىرىش  . ئىمپېرىيى ــشتۇرمىدا ئ ــۈك سېلى كۈچل

. خرىــستىئانالر ئىــسالم دۇنياســىنى يۇتۇۋېلىــشقا باشــلىدى    . بولــدى
لــــېكىن بۇنىڭلىــــق بىلهنــــال مۇســــۇلمانالرنىڭ قاالقالشــــقانلىقىنى 

ــدۇ ــاقلىغىلى بولماي ــدىن . چۈشــهندۈرگىلى ۋە ئ ــشنى اللهنىــڭ يولى ئېزى
ــشنى    ــشتىن يالتىيۋېلىـ ــارلىق قىلىـ ــا تهييـ ــش ۋە جىهادقـ ــاد قىلىـ جىهـ

بــــۇنى پهقهت . ھېچقانــــداق قىلىــــپ چۈشــــهندۈرگىلى بولمايــــدۇ
ــله    ــلهن بىل ــش بى ــهۋەب قىلى ــانلىق، س ــسىپ قانائهتچ ــاللىق، پاس قاتم
تهۋەككــۇل قىلىــشنىڭ ئورنىغــا بهل قۇيــۇۋېتىش، ئىلمىــي ۋە ســانائهتته  

تىش روھىنــــى يــــوقىتىش بىــــلهن قاالقلىــــشىش، يېڭىلىــــق يــــارى
ــدۇ ــهندۈرگىلى بولى ــڭ   . چۈش ــله ۋە ئۇنى ــسى ال ــڭ ھهممى ــۇ ئامىلالرنى ب

پهيغهمبىـــرى مۇئمىنالرغـــا چۈشـــهندۈرگهن ھهقىقـــى ئىمانـــدىن     
ــىۋەتلىك   ــلهن مۇناسـ ــېلىش بىـ ــپ قـ ــىنى  . ئايرىلىـ ــسالم دۇنياسـ ئىـ

ــان    ــسىگه ئالغ ــشنى زىممى ــايه قىلى ــدىن ھىم ــستىئانالرنىڭ ھۇجۇمى خرى
ــ ــۇلمانالرنىڭ  دۆلهتنىـــڭ ئهھـ ــقا مۇسـ ــان يهردە باشـ ــۇ بولغـ ۋالى شـ

  .ئهھۋالى تېخىمۇ يامان ئىدى، ئهلۋەتته
ــاتتىق      ــئهنىگه ق ــاراكتېرگه ۋە ئهن ــي خ ــلهر ھهربى ــۈركىي خهلق ت

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــۇالر بــاال . رىئــايه قىلىــش خــاراكتېرگه ئىــگه خهلــق
تهربىيىلهشـــته كهســـكىن بۇلـــۇپ، ئـــۆز پهرزەنتلىرىنـــى كېچىكىـــدىن 

ـ   بـۇ خىـل    . ۇالرنى چـوڭ قىلمـاقچى بولغـان قېلىپقـا كىرگۈزىـدۇ          باشالپ، ئ
ئاالھىــدىلىك دۆلهتنىــڭ ئىچكــى ۋەيرانچىلىــق ئىچىــدىمۇ ئــۇزۇن      
ئۆمـــۈر كۈرىـــشىدە ۋە كېيىنكـــى ئىككـــى ئهســـىردە ئـــۇدا كهلـــگهن 

ــدى   ــابىي رول ئوينى ــلىكته ئىج ــۇبىيهتلهرگه تهن بهرمهس ــا . مهغل ئهمم
هلقـــلهردە مهزكـــۇر ئىـــسالم دۇنياســـىنىڭ قالغـــان جايلىرىـــدىكى خ

ــۈن   ــا پۈت ــسىمۇ، ئهمم ــار بول ــسبهتته ب ــدىلىكلهر ئوخــشىمىغان نى ئاالھى
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ــۇ     ــڭ ئۇالرنىم ــدە قاالقلىقىنى ــان ئهقى ــران قىلغ ــىنى ۋەي ــسالم دۇنياس ئى
ــالپال   ــىردىن باشــ ــى ئهســ ــون يهتتىنچــ ــشى ۋە ئــ ــران قىلىــ ۋەيــ

ــشى ــا ئۇچرىـ ــستىئانالرنىڭ ھۇجۇمىغـ ــاالقلىق ئامىللىرىنىـــڭ -خرىـ  قـ
  .ىشى ئۇالرنىڭ يىمىرىلىشىنى تېخىمۇ تېزلهتتىدەھشهت ئېغىرلىش

ــسىيه   ــدىكى فرانـــ ــاپولېئون رەھبهرلىكىـــ ــۇكىيالر نـــ مهملـــ
لــېكىن ... خرىــستىئانلىرىنىڭ ھۇجۇمىغــا قهھرىمــانالرچه قارشــى تــۇردى

ئېغىــر تىپتىكــى زەمبىــرەكلهر بىــلهن قورالالنغــان نــاپولېئون قوشــۇنىنىڭ 
تهرەققىيـات  . رەر ئىـدى  ئالدىدا قارا مىلتىقنىـڭ مهغلـۇپ بۇلۇشـى مـۇقهر         

ــدى  ــاالقلىق يېڭىل ــدا ق ــسالم ! ۋە يېڭىلىقنىــڭ ئالدى ــشالر ئى ــداق ئى بۇن
ــا  ــىدا ئارقـ ــۈزبهردى -دۇنياسـ ــدىن يـ ــڭ ...  ئارقىـ جهڭ ئىلغارلىقنىـ

  .قاالقلىقنى يېڭىشى بىلهن ئاخىرالشتى
ئـــارا گىرەلىـــشىپ، ئـــاخىرى -خىـــل قـــاالقلىقالر ئـــۆز-خىلمـــۇ

ــاردى  ــپ ب ــشكه ئېلى ــداق ... يىمىرىلى ــاالقلىقى  بۇن ــۇر ق ــاۋادا تهپهكك ھ
  !ھهققىدە گهپ قىلىش ئارتۇقچه بولسا كېرەك

لــېكىن ھــازىرقى زامــان جــاھىلىيتى ئوتتۇرىغــا چىقىــپ تهپهككــۇر 
ــىۋىتىنى    ــڭ مۇناســـ ــدە قاالقلىقىنىـــ ــلهن ئهقىـــ ــاالقلىقى بىـــ قـــ
ــدە    ــته ئاالھى ــۇ ھهق ــلهن ب ــىۋىتى بى ــتۇرۋەتكهنلىكى مۇناس قااليمىقانالش

  .ىدۇتوختىلىشقا توغرا كېلىۋات
ــدۇكى  ــۇنداق پىچىرالۋاتىــ ــۇلمانالرغا شــ ــستىئانالر مۇســ : خرىــ

ــدى،    ــهۋەبىدىن كهل ــسالمنىڭ س ــاالقلىقالر ئى ــگهن ق ــۇلمانالرغا كهل مۇس
ياۋرۇپـا چېركاۋلىرىنىـڭ    . بولۇپمۇ تهپهككـۇر قـاالقلىقى شـۇنداق بولـدى        

ــسپاتاليدۇ  ــۇنى ئى ــارىخى ب ــان  . ت ــىدا بولغ ــڭ باشقۇرۇش ــا دىننى ياۋرۇپ
ــمه ج ــانالردا ھهمـ ــتىن  زامـ ــۇر جهھهتـ ــۇ تهپهككـ ــتىن، بولۇپمـ هھهتـ
ياۋرۇپــا دىننىــڭ ســىرتمىقىدىن قۇتۇلغانــدىن . ناھــايىتى قــاالق ئىــدى

  .كېيىنال ھهممه جهھهتتىن تهرەققى قىلدى ۋە ئىلگىرىلىدى
ــارەتلىرى     ــڭ ئاس ــۇم ۋە ئۇنى ــدىيىۋى ھۇج ــىلىنى ئى ــۇ مهس ــز ب بى

ــۆزلهيمىز   ــسىلىي س ــالغىنىمىزدا تهپ ــدە توخت ــۇ جايــ . ھهققى ــېكىن ب دا ل
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ناھــايىتى ئېنىــق بولغــان بىــر تــارىخى ھهقىقهتنــى قىــستۇرۇپ ئۆتۈشــنى 
  .اليىق تاپتۇق

ــنى « ــر يۈرگۈزۈشــ ــۇلدا  » پىكىــ ــوغرا ئۇســ ــل «ۋە تــ ئهقىــ
. نــى تهشــهببۇس قىلىــش ئهســلىدە دىنىمىزنىــڭ تهشهببۇســى»ئىــشلىتىش

زېمىندا ساياھهت قىلىـشنى، تـارىخنى تـوغرا ئۇسـۇلدا تهتقىـق قىلىـشنى              
اللهنىـــڭ . ســـلىدە دىنىمىزنىـــڭ تهشهببۇســـىتهشـــهببۇس قىلىـــش ئه

كائىنـــاتتىكى مـــۆجىزىلىرىنى ئويلىنىـــشنى، مـــاددى كائىنـــاتتىكى ۋە 
ئىنــسانالر ھاياتىــدىكى ئىالھىــي قــانۇنىيهتلهرنى تونۇشــنى تهشــهببۇس  

  .قىلىش ئهسلىدە دىنىمىزنىڭ تهشهببۇسى
قۇرئــان كهرىمنىــڭ يوليــورۇقلىرى ۋە   » تهپهككــۇر«ئىــسالمىي 
ــبهر ئهل ــسى  پهيغهمـ ــش نۇقتىـ ــسلىرىنى چىقىـ ــساالمنىڭ ھهدىـ هيهىسـ

ــاھهلىرىگه      ــۇر س ــان تهپهكك ــۇمكىن بولغ ــدا م ــى زامان ــپ، ئهين قىلى
بــۇ ئىــسالمىي ... يــۈرۈش قىلىــپ، نۇرغــۇن ئىختىراالرنــى كهشــپ قىلــدى

ئــۈممهتنى ھهرىكهتــكه كهلتــۈرگهن بۈيــۈك ئهقىــدىنىڭ ساداســى،      
ــساالمنىڭ  ــبهر ئهلهيهىس ــش پهر«پهيغهم ــم تهلهپ قىلى ــگهن » زئىلى دې

ــساالمغا     ــبهر ئهلهيهىس ــى، پهيغهم ــشهنگهنلىكنىڭ ساداس ــگه ئى تهلىمى
ــان    ــى بولغ ــڭ ئىپتىداس ــكهن ۋەھىينى ــۇ«چۈش ــۈك  » !ئۇق ــگهن بۈي دې

  .سۆزنىڭ ساداسى ئىدى
ــدى  ــدا بول ــاالقلىقى تهدرىجــى پهي ــدە ق ــۇمى . ئهقى ــادەت ئۇق ئىب

ــدى  ــالىيهتلهرگىال چهكلهن ــي پائ ــڭ  . دىنى ــپلهر ئىبادەتنى ــان تهكلى قالغ
ــدىجۈ ــسىدىن چىقىرىۋېتىلــ ــدىكى . ملىــ ــدىگه ۋە كهڭ مهنىــ ئهقىــ

ــدى    ــى تاراي ــى تهدرىج ــڭ دائىرس ــان تهكلىپلهرنى ــادەتكه باغالنغ . ئىب
ــدىغان     ــسا قىلمايـ ــدىغان، خالىـ ــسا قىلىـ ــپلهر خالىـ ــۇھىم تهكلىـ مـ

ــۇمچه« ــدى » قوش ــشالرغا ئايالن ــۇش،   . ئى ــش ، ئوق ــم تهلهپ قىلى ئىلى
ـ . تهپهككۇر قىلىـش ئهسـلىدە ئىبـادەت ئىـدى         دى مانـا بـۇ ئىـشالر       ئهم

ــدى  ــسىدىن چىقىرىۋېتىل ــادەت دائىرى ــاالقلىقنى  . ئىب ــۇ ق ــك ب مۇرجىئىلى
ســـوپىزم ئهقلىـــي . قانۇنالشـــتۇرۇپ، غهپـــلهت بۈشـــۈكىنى تهۋرەتتـــى
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ــالىيهتنى      ــي پائ ــۆزىچه روھى ــپ، ئ ــانقهدەر تارايتى ــالىيهتنى ئىمك پائ
سىياســىي مۇســتهبىتلىك ھهمــمه ســاھهدە ئومۇميۈزلــۈك     . كېڭهيتتــى
ئهنه شــۇ ئهقىــدە قاالقلىقىــدىن تهپهككــۇر ...  پهيــدا قىلــدىتۇرغۇنلــۇق

  .قاالقلىقى تۇغۇلۇپ، ئۆز ئالدىغا ئۇرۇن ئىگهللىدى
ــي،    ــي، مهدەنىـ ــدىن ئىلمىـ ــاالقلىقى، ئانـ ــدە قـ ــاۋۋال ئهقىـ ئـ

! نــېمه قالــدى؟... ئىقتىــسادىي، ھهربىــي، پىكرىــي قــاالقلىقالر يــۈزبهردى
ــسالم؛ ئىلىمـــ    ــسىز ئىـ ــسالم؛ ھهزارەتـ ــسىز ئىـ ــسالم؛ ئهخالقـ سىز ئىـ

ھهقىقــى ... ئىقتىــسادىي، ھهربىــي، جىــسمانىي كــۈچى يوقالغــان ئىــسالم
مۇرجىئىلىــك مۇشــۇ قاالقالشــقان، زاۋاللىققــا ! ئىــسالمدىن نــېمه قالــدى؟

ھېچقىــسى يــوق، «: يــۈز تۇتقــان مۇشــۇ يالغــان ئىــسالمغا رازى بولــدى
  .دېدى» چۈنكى ئىمان بولسىال ھهممه ئىشنىڭ كارايىتى چاغلىق

ھهم قاالقالشــقان، ھهم زاۋاللىققــا يــۈز تۇتقــان مۇشــۇ     ســوپىزم 
ھېچقىــسى يــوق بــۇ دېــگهن پــانىي  «: يالغــان ئىــسالمغا رازى بولــدى

دۇنيانىـــڭ ئىـــشلىرى، دۇنيـــا مـــۇھىم ئهمهس، ئـــاخىرەت مـــۇھىم؛  
  .دېدى» ماددىي دۇنيا كېرەك ئهمهس، روھىي دۇنيا كېرەك

ـ            سالم ھهقىقـى   قاالقالشقان، زاۋاللىققا يـۈز تۇتقـان مۇشـۇ يالغـان ئى
دەل شـۇ چاغـدا     . ئىسالمغا نىسبهتهن ئىسالمـسىز ئىـسالم بۇلـۇپ قالـدى         

ھهر تهرەپـــتىن يـــامراپ ... ئهھلـــى ســـهلىپلهر يۇپۇرۇلـــۇپ كهلـــدى
  .كهلدى
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  ئهھلى سهلىبلهرنىڭ ھۇجۇم قىلىشى: ئاسارەت-3
ــته    ــۇملىرى ئهمهلىيهت ــهلىب ھۇج ــى س ــدىكى ئهھل ــازىرقى زامان ھ

دە ئىــسالم ئهندەلۇســتىن ) ئهســىر-16الدىــيه مى(ئهســىر -10ھىجــرىيه 
ــان ــلىنىپ بولغـ ــدىال باشـ ــشىي . قوغالنغانـ ــوزۇلغان ۋەھـ ــا سـ ئۇزۇنغـ

ــى   ــسالم دۆلىت ــاخىرقى ئى ــتىكى ئهڭ ئ ــيىن ئهندەلۇس ــالردىن كې  -ئۇرۇش
ــيه   ــاته مىالدى ــتى  -1642غهرن ــۇالپ چۈش ــى غ ــا   . يىل ــدا پاپ ــۇ چاغ ب

م خرىــــستىئانالرنىڭ غهلبىــــسىنى تهبــــرىكلهپ، ئــــۇالرنى ئىــــسال
 بىــرلهپ -دۇنياســىنىڭ قالغــان جايلىرىــدىكى مۇســۇلمانالرنى بىــر    

  .ۋەيران قىلىشقا ئىلهامالندۇردى
ــڭ    ــتىش مهھكىمىلىرىنى ــۇلمانالر تهپ ــدۇق مۇس ــتىكى قال ئهندەلۇس
تارىختــا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن ۋەھــشىي بېــسىملىرغا بهرداشــلىق بېرىــپ، 

ــدى       ــاقالپ قال ــي س ــسالمنى مهخپى ــېقىن ئى ــا ي ــۈز يىلغ ــى ي  ...ئىكك
ــۇزۇن      ــسا، ئ ــۈچ بولمى ــدىغان ك ــايه قىلى ــتىن ھىم ــسالمنى باستۇرۇش ئى

ئهندەلۇســتىكى ... ســاقلىنىپ قېلىــشتىن ئۈمىــد كــۈتكىلى بولمايــدۇ    
ــدى   ــاخىرى تۈگى ــۇپ، ئ ــسىيه بۇل ــى ئاسسىمىليات ــۇلمانالر تهدرىج . مۇس

ــهلىپلهر    ــى ســ ــۈككهن ئهھلــ ــك پــ ــارا ئۆچمهنلىــ ــۆڭلىگه قــ كــ
ەك ئهمـــدى ئـــۇدۇل بهيتۇلمۇقهددەســـكه بىرىنچـــى قېـــتىم كهلگهنـــد

ــدى ــۇپ   . كېلهلمى ــۇالرنى توس ــسى ئ ــمان ئىمپېرىيى ــاش ئوس ــۈنكى، ي چ
ئوســمان ئىمپېرىيىــسى يهنه ئۇرغــۇپ تۇرغــان ھايــاتى  كــۈچى . تــۇراتتى

ــردى    ــرىلهپ كى ــدەك ئىچكى ــا بوران ــهرقى ياۋروپاغ ــلهن ش ــڭ . بى ئۇنى
ــالمىدى  ــه تۇسـ ــدىنى ھېچنهرسـ ــان  . ئالـ ــازىرقى زامـ ــادالىق ھـ كانـ

نتول سـىمىس ئېيتقانـدەك ئوسـمان ئېمپىرىيـسى         شهرقشۇناس ۋولفـرد كـا    
توقـاي  -توقـاي قىلماسـتىن، خرىـستىئان ئېتىقـادىنىمۇ سـۈر         -زېمىننىال سۈر 
نهچــچه ئونمىڭلىغــان خرىــستىئان ئىــسالم دىنىغــا كىرىــپ  . قىلىــۋەتتى
ــۇردى ــدۇ . ت ــداق دەي ــۇ مۇن ــپ   «: ئ ــا چىقى ــاركىس ئوتتۇرىغ ــارل م ك

ھهزارىتـــى تـــارىختىن كوممـــۇنىزم بارلىققـــا كهلگهنـــگه قهدەر، غهرب 
ــدى    ــى ئى ــسالم دىن ــابهتچى ئى ــر رىق ــان بىردىنبى ــرى دۇچ كېلىۋاتق . بى
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ــانلىقى ۋە ۋە بهزى    ــدا قىلغ ــابهت پهي ــك رىق ــڭ قانچىلى ــسالم دىنىنى ئى
ــانلىقىنى    ــدا قىلغـ ــدىتلهرنى پهيـ ــر تهھـ ــك ئېغىـ ــتالردا قانچىلىـ ۋاقىـ

  .ئېسىمىزگه ئېلىشىمىز ناھايىتى مۇھىم
ــدىيۋى   ــي ۋە ئى ــسالمنىڭ ھهربى ــۇمى ھهم  ئى ــدىكى ھۇج  مهيدان

رىـــم «خرىـــستىئانالر بىـــر قېتىمـــدىال ... دەل، ھهم كۈچلـــۈك بولـــدى
ــۆلكىلىرى   ــۈزەل ئ ــسىنىڭ ئهڭ گ ــدى  »ئىمپېرىيى ــپ قال ــن ئايرىلى . دى

گهرچه . پۈتــــۈن ئىمپېــــرىيه ئېغىــــر خهتهر ئىچىــــدە قالــــدى    
كونــستانتىنوپول مىــسىر ۋە ســۈرىيهگه ئوخــشاش پۈتــۈنلهي ئهرەب     

ــۇنلىرىنىڭ قۇلىغــ  ــۇزۇن   قوش ــا ئ ــسىمۇ، ئهمم ــگهن بول ــۈپ كهتمى ا چۈش
ــدى ــسىمدىن قۇتۇاللمى ــچه بې ــيىش . مهزگىلگى ئىككىنچــى قېتىملىــق كېڭى

ــستانتىنوپول   ــدا كونـ ــۇنلىرىنىڭ  -1453دولقۇنىـ ــى ئهرەب قوشـ  يىلـ
ــى  ــۈپ كهتتـ ــا چۈشـ ــاق  . قۇلىغـ ــڭ قـ ــان ياۋروپانىـ ــاالقزادە بولغـ ئـ

ــا   ــىدىكى ئافىن ــدى -1529ئوتتۇرس ــىرىگه ئېلىن ــى مۇھاس  -1683.  يىل
ــدى    ــايىغى ئۈزۈلمى ــشنىڭ ئ ــپ كېلى ــۇن تارتى ــچه قوش ــىر. يىلغى  -ئهس

ــۇن    ــدىتلىك قوش ــان تهھ ــسىقماي داۋام قىلغ ــاي ، بې ــىرلهپ توختىم ئهس
ــا  ــشلهر، ئارق ــپ كېلى ــدى  -تارتى ــالر يۈرەكئال ــۇپ تۇرۇش ــدىن ئۇت  ئارقى

بۇلــۇپ كهتــكهن غهربلىكلهرنىــڭ كۆڭۈللىرىــدە شــۇنداق چۆچۈشــلهرنى  
ــ  ــدىكى، غهربلىك ــدا قىل ــالدى پهي ــلوۋاكىيه -1948لهر مى ــى چېخوس يىل

ــدىمۇ   ــۈپ كهتكهنــ ــا چۈشــ ــستالرنىڭ قۇلىغــ ــداق .كوممۇنىــ ئۇنــ
كوممۇنىزمغـــا ئوخـــشاشال ئىـــسالم دىنىمـــۇ ئىـــدىيه ۋە . چۆچۈمىـــدى

ئىـسالم دىنـى    ... قىممهت قاراشـالر دۇنياسـىدا غهربـكه تهھـدىت ئىـدى          
ــۇم   ــىغا تهڭ ھۇجــ ــيهت دۇنياســ ــى ۋە ئهمهلىــ ــيه دۇنياســ نهزەرىــ

يېڭـــى ئهقىـــدە خرىـــستىئان ئېتىقادىنىـــڭ ئاساســـلىق ... ىقوزغـــايتت
ــۇردى    ــڭ ت ــشتا چى ــار قىلى ــسىپىنى ئىنك ــادى  . پرىن ــستىئان ئېتىق خرى

ــسهك      ــان يۈك ــۇل بولغ ــتىگه ئ ــا ھهزارى ــسبهتهن ياۋرۇپ ــا نى ياۋروپاغ
ئىـسالم  . بۇ ئېتىقادقـا ئىـسالم دىنـى كۈچلـۈك تهھـدىت سـالدى            . ئېتىقاد

ئان دۇنياســىنىڭ يېرىمىنــى دىنــى ئۇتــۇق قازىنىــپ تهخمىــنهن خرىــستى
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ــۇۋالدى ــۆزىگه قوش ــون  . ئ ــچه ئ ــستىئانالردىن نهچ ــى خرى ــسالم دىن ئى
   ① . » مىليون ئادەمنى تارتىپ ئااللىغان بىردىنبىر ئىجابىي كۈچتۇر

ــى     ــۆتهلمىگهن، بهلك ــۈپ ئ ــىقىنى بۆس ــهرقتىكى تۇس ــمانىيالرنىڭ ش ئوس
ئهمـدى  بۆسۈپ ئۆتۈشـنى خىيـالىغىمۇ كهلتـۈرمىگهن خرىـستىئانالر مانـا            

بولۇپمـــۇ، . ئىـــسالم دۇنياســـىنى غهرب تهرەپـــتىن قورشـــاۋغا ئالـــدى
ــاۋغا     ــيىن قورش ــدىن كې ــولىنى بايقىغان ــشۇقى ي ــد تۇم ــلهر ئۈمى غهربلىك

ــى  ــشنى تېزلهتت ــد    . ئېلى ــدىغان ئۈمى ــا ئۆتى ــهرقتىن ياۋروپاغ ــراق ش يى
ــى    ــۇلمانالر بىلهتت ــۇرۇن مۇس ــولىنى ب ــشۇقى ي ــڭ  . تۇم ــۇ يولنى ــۇالر ب ئ

ــته ت  ــسىنى خهرىـ ــا   خهرىتىـ ــۇ يولغـ ــۈزگهن ۋە بـ ــا كىرگـ وپالملىرىغـ
ــنچىكه تهتقىــق قىلغــان  . مۇناســىۋەتلىك دېڭىزچىلىــق ئهھــۋاللىرىنى ئى

دېــگهن كىتابىــدا ۋە باشــقا » ھىندىــستان ئاجايىبــاتلىرى«بىيرونىينىــڭ 
بـۇ چاغـدا ياۋرۇپـا تېخـى        . كىتابالردا بـۇ ھهقـته ئۇچـۇق مهلۇمـات بـار          

پ قالغــان بۇلــۇپ،  ئوتتــۇرا ئهســىر زۇلمهتلىــرى ئىچىــگه قاپــسىلى    
ــز. دۇنيانىــڭ كــۆپ جــايلىرىنى بىلمهيتتــى  ــان ســهپهرلىرى -دېڭى  ئوكي

ــى    ــىگه كىرمهيتت ــسا چۈش ــڭ ئۇخلى ــدىكى  . ئۇالرنى ــڭ ئىچى ياۋروپانى
تهسىرى مۇناسـىۋەتته بولۇشـقان بىـر تـوپ ئـامىلالر ئـاخىرى ياۋروپـانى               

ــى كېزىــشكه ئۈندىــدى  ــامهلۇم دېڭىزالرن ــال . ن ــل يهنى ئهڭ چــوڭ ئامى
ــستىئا ــدىخرىـ ــدىن  . نلىق ئىـ ــتىن قوغالنغانـ ــۇلمانالر ئهندەلۇسـ مۇسـ

ــدەلۇس      ــى ئهنـ ــسالم ئهللىرىنـ ــقا ئىـ ــستىئانالر باشـ ــيىن، خرىـ كېـ
ــۇ   ــراق ئ ــسىمۇ، بى ــدەك قوغلىيالمى ــۇلمانلىرىنى قوغلىغان ــى  مۇس ئهللهرن

ــسۇندۇرۇ  ــىغا بويـ ــستىئانالرنىڭ باشقۇرۇشـ ش ئىـــستىال قىلىـــش ۋە خرىـ
  .  قوزغىدىمئۇدا ھۇجۇئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا 

 ۇقىنى مۇسۇلمانالردىن تارتىۋېلىپسودا كونترولل خرىستىئانالر
  .ئاجىزالشتۇرۇپ، ئۆزلىرىنى كۈچهيتىشكه ئۇرۇندى

  
  

ــسنىڭ   ① ــانتۇل سىم ــرت ك ــارىخى    ‹‹ ۋولف ــسالم ت ــدىكى ئى ــازىرقى زامان ــڭ  ›› ھ ــگهن كىتابىنى دې
  ىبهتلىر-106~105قېتىملىق نهشىرى نۇسخىسىنىڭ  -4يىلدىكى -1966
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ــا خرىــ   ــۇ پاپ ــسى   ب ــڭ ئىپادى ــپ تۇرغانلىقىنى ــام بېرى ستىئانلىققا ئىله
شــۇ زامانــدا يــۈز بهرگهن ئاجايىــپ ئىــشالرنىڭ بىــرى شــۇكى،  . ئىــدى

ــول      ــا ي ــكو داجاماغ ــد پاس ــى ماجى ــى ئىبن ــۇلمان دېڭىزچ ئهرەب مۇس
باشــلىغۇچى بولــۇپ، ئــۇنى خهرىــته ۋە باشــقا مهلۇمــاتالر بىــلهن       

ــنلهپ، كېمىنــى ئــۆزى ھهيــدەپ شــهرقىي ھىندىــس  تان ئاراللىرىغــا تهمى
باشـــالپ بېرىـــپ، داجامانىـــڭ ســـهپىرىنى ئۇڭۇشـــلۇق تاماملىـــشىغا 

  .ياردەملهشتى
  .بۇنىسى نامهلۇم... غاپىللىقمۇ بۇ ياكى مهجبۇرلىنىشمۇ

ــهپىرىنى     ــلهن س ــاردىمى بى ــدنىڭ ي ــى ماجى ــا ئىبن ــكو داجام پاس
ــشانىنى   ــى نىـــ ــهپهرنىڭ ھهقىقـــ ــامالپ، ســـ ــلۇق تامـــ ئۇڭۇشـــ

ئىــسالمنىڭ بوينىغــا  «: ىنى دېــدىئاشــكارىاليدىغان مهشــهۇر ســۆز  
ســىرتماق ســېلىپ بولــدۇق، ئارغــامچىنى تارتــساقال ئــۇ بوغۇلــۇپ       

بىـــز ئىـــدىيىۋى ھۇجۇمنىـــڭ تهســـىرىدە غهپلهتـــكه     » .ئۆلىـــدۇ
چۆككهنلىكىمىزدىن تـارىخى دەرسـلىكته نىـشانى ئايـدىڭ بولغـان بـۇ             
خرىـــستىئانلىق ســـهپىرىنى بالىلىرىمىزغـــا ئهيـــنهن چۈشـــهندۈرمهي، 

ــۇنى  ــسىيه ئىلم«ئ ــي ئېكىتپىدىت ــز» ى ــسالم  . دەۋاتىمى ــستىئانالر ئى خرى
ــي    ــۇنداق ئىلمىـــ ــدىمۇ ئهشـــ ــقا جايلىرىـــ ــىنىڭ باشـــ دۇنياســـ

ــى    ــىنىڭ ئىچ ــسالم دۇنياس ــپ، ئى ــپ بېرى ــسىيهلهرنى ئېلى  -ئېكىتپىدىت
تېــشىنى ئــاال قويمــاي ئــاختۇرۇپ، ئــۆز ھۆكۈمهتلىرىنىــڭ ئىــسالم       

ــهتتى    ــول كۆرسـ ــشىگه يـ ــېڭىپ كېرىـ ــرىگه سـ ــهۇر. ئهللىـ  ئهڭ مهشـ
ــستىال      ــۇلمانالرنى ئى ــدىكى مۇس ــڭ فىلىپپىن ــسىيه ماگىلالننى ئېكىتپىدىت
ــان     ــشان قىلغ ــسۇندۇرۇشنى نى ــستىئانالرغا بوي ــۇالرنى خرى ــش ۋە ئ قىلى

بىــــز بــــۇ ئىكىتپىدىتــــسىيىنى بالىلىرىمىزغــــا . ئېكىسپىدىتــــسىيىدۇر
ــارىختىكى ئهڭ  ــسى «تــ ــاش ئىكىتپىدىتسىيىــ ــي بايقــ دەپ » ئىلمىــ

  ①.ئۆگۈتىۋاتىمىز
  

ــاگېلال① ــسىزالرنى     مـ ــپ ، دىنـ ــالت يېزىـ ــتىم دوكـ ــچه قېـ ــا نهچـ ــۇلمانالرنى ( ن پاپاغـ ) مۇسـ
   ←.خىرىستىيانالرغا بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن فىلىپپىنغا سهپهر قىلىشقا رۇخسهت قىلىشنى تهلهپ قىلدى 
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بــۇ ئىكىتپىدىتــسىيه ياۋروپاغــا نىــسبهتهن راســتىنال بايقــاش       
ــدى ــا ئــۇالر بىلمهيــدىغ . ئى ان شــهھهرلهرنى چــۈنكى ئــۇ ياۋرۇپالىقالرغ

ئهممــا بىــز مۇســۇلمانالرغا نىــسبهتهن مــاگېلالن كېلىــپ . بايقــاپ بهردى
بىــز ! بىــزگه بايقــاپ بهرمىــسه، ئــۆز ئېلىمىزنــى ئــۆزىمىز تونۇمــايتتۇقمۇ؟

  ! بالىلىرىمىزغا تارىخ دەرسىدە شۇنداق دەپ چۈشهندۈرۋاتىمىزغۇ
ــدى  ــايىغى ئۈزۈلمىـــــ ــسىيهلهرنىڭمۇ ئـــــ ... ئېكىسپىدىتـــــ

  .ئوغرىلىقالر باشالندى...  ئايىغى ئۈزۈلمىدىبايقاشالرنىڭمۇ
بولۇپمـــۇ (خرىـــستىئانالر مۇســـۇلمان پادىـــشاھلىرىنىڭ قېـــشىغا 

ــدا ــى) ئافرىقى ــاپىللىقىنى   . كېلهتت ــاكى غ ــېخىيلىقىنى ي ــشاھنىڭ س پادى
ــى ــشنى     . دەپ كېلهتت ــاردەم قىلى ــورت ي ــرەر پ ــشاھتىن بى ــۇالر پادى ئ

ــاردەم ق     ــسىز ي ــا شهك ــشاھ ئۇالرغ ــسا، پادى ــىتهلهپ قىل ــۇالر . ىالتت ئ
كېمىلىرىنىڭ ئارقا سـهپ خىزمىتىنـى قىلىـش ئۈچـۈن دېڭىـز قىرغىقىـدىن              

ــسا،    ــارچه يهر تهلهپ قىلـ ــرەر پـ ــېخى«بىـ ــۇ  » سـ ــشاھ ئۇنىمـ پادىـ
ــۋەتتى ــز   . بېرى ــۇپ، دېڭى ــگه بۇل ــارچه يهرگه ئى ــرەر پ ــستىئانالر بى خرى

ــيىن،    ــدىن كې ــۇدەك جــاي تېپىۋالغان ــۇت دەســسهپ تۇرغ ــدىن پ قىرغىقى
ــي كېمىلىر ــۇرۇپ    ھهربى ــپ ت ــازا قىلى ــورتنى ب ــپ، پ ــدەپ كېلى ــى ھهي ىن

  .ئىسالم ئهللىرىنى قېزىۋىتهتتى
ــرال       ــۇ بى ــولى ب ــش ي ــۇم قىلى ــستىئانالرنىڭ ھۇج ــى خرى تهبىئىيك

ــارلىق  . ئهمهس ــۇرىدىغان بـ ــشقا ئاشـ ــشانلىرىنى ئىـ ــۆز نىـ ــۇالر ئـ ئـ
ــدا : مهســىلهن. ۋاســىتىلهرنى تهڭ ئىــشلهتتى مىــسىر ۋە شــىمالىي ئافرىقى

 غهربــى   ۋە    ئافرىقــا  ئوتتــۇرا  . قوزغىــدى ھۇجــۇم   ھهربىــي  ئاشــكارا
  . ئافرىقىدا مىسسىئونېرالر ھۇجۇمغا ئۆتتى

  
نــى ئېلىــپ ›› ئىلمــى بايقــاش ئىكىسپىدىتسىيىــسى ‹‹ ئــۇ . پاپــا ئــاخىرى ئۇنىڭغــا رۇخــسهت قىلــدى  → 

ــدا ،     ــۈرمهكچى بولغانـ ــايرىقىنى كۈتـ ــستىيانلىق بـ ــدا خىرىـ ــۇلمانالرنىڭ زىمىنىـ ــپ ، مۇسـ ــۇنى بېرىـ ئـ
ئىلمــى بايقــاش  ‹‹ يــاۋايى ئــادەملهر  : بىــز بــۇ ۋەقهنــى باللىرىمىزغــا    . مۇســۇلمانالر ئۆلتــۈرۈۋەتتى  

ــسى  ــدى ، دەپ    ›› ئىكىسپىدىتسىيىـ ــۈرۈپ قويـ ــسىيىچىنى ئۆلتـ ــمهي ، ئىكسپىدىتـ ــى بىلـ ــڭ قهدرىنـ نىـ
  چۈشهندۈرۈۋاتىمىز
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ھىندىـــستان ۋە ھېنـــدىنوزىيهدە ئـــاۋۋال ســـودا ئـــارقىلىق ســـېڭىپ  
  .ن تولۇق مۇستهملىكه قىلدىكىرىپ، كېيى

ــۈركىيه ۋە    -19 ــستىئانالر ت ــدە خرى ــا كهلگهن ــىرنىڭ ئاخىرىغ ئهس
ــدا      ــسابقا ئالمىغان ــايلىرىنى ھې ــسمهن ج ــڭ قى ــرىم ئارىلىنى ئهرەب يې

ــسىۋالدى  ــۈنلهي بېـ ــى پۈتـ ــسالم ئهللىرىنـ ــقا ئىـ ــشغالىيهت . باشـ ئىـ
ئاشـــكارا ھالـــدا، يـــاكى -رايونلىرىـــدىكى مۇســـۇلمانالرنى ئوچـــۇق

ــاق مۇســ  ــۈمىتىگه   قورچ ــستىئان ھۆك ــارقىلىق خرى ــدارالر ئ ۇلمان ھۆكۈم
خرىـــستىئانالرنىڭ مۇســـۇلمانالرغا ھۇجـــۇم قىلىـــشىغا . بويـــسۇندۇردى

ــدۇ   ــهۋەب كهتمهي ــدە س ــدە   . ئاالھى ــۆز كۆڭۈللىرى ــستىئانالرنىڭ ئ خرى
ــا      ــۇالرنى تاجاۋۇزچىلىقق ــۆچمهنلىكىال ئ ــگهن ئ ــاقالپ كهل ــسالمغا س ئى

ــالىدۇ ــۇد ب  . س ــدا مهۋج ــسالمنىڭ زېمىن ــڭ   ئى ــىال ئۇالرنى ــۇپ تۇرۇش ۇل
ئوغىــسىنى قاينىتىــدۇ؛ ئــۇالرنى مۇســۇلمانالرغا قارشــى ھهركهت قىلىــشقا، 

. كـــۈچى يهتـــسه مۇســـۇلمانالرنى دىنـــدىن ياندۇرۇشـــقا ئۈندەيـــدۇ 
ــدۈرۈپ    ــدىن خهۋەرلهن ــى بۇنىڭ ــله بىزن ــۇچى ال ــپ تۇرغ ــى بىلى ھهممىن

ــدۇ  ــداق دەيـ ــا   «: مۇنـ ــاراالرنىڭ دىنىغـ ــۇدىالر ۋە ناسـ ــهن يهھـ سـ
ســۈرە بهقهرە  ( » ه ئــۇالر ســهندىن ھهرگىزمــۇ رازى بولمايــدۇكىرمىگــۈچ

  ) . ئايهت -120
ئهھلـــى كىتـــاب ئىچىـــدىكى نۇرغـــۇن كىـــشىلهر ئـــۆزلىرىگه  «

ــسىدىن    ــش يۈزى ــيىن، ھهســهت قىلى ــدىن كې ــكارا بولغان ــقهت ئاش ھهقى
ــدۇ    ــارزۇ قىلى ــشنى ئ ــاپىر قىلى ــايتۇرۇپ ك ــانىڭالردىن ق ــىلهرنى ئىم  » س

   . )ئايهت -109سۈرە بهقهرە ( 
ــنىڭالردىن  « ــىلهرنى دىــ كۇپپــــارالر قولىــــدىن كهلــــسىال ســ

ــىدۇ   ــق ئۇرۇش ــلهن داۋاملى ــىلهر بى ــايتۇرۋەتكهنگه قهدەر س ــۈرە   ( » ق س
  ) . ئايهت -217بهقهرە 

ــوغرا   ــىمىزگه ت ــلهپ ئۆتۈش ــشىمىزگه ۋە ئهس ــى تهكىتلى ــۇ ھهقىقهتن ب
چـــۈنكى، غهربلىكـــلهر ئۆزلىرىنىـــڭ خرىـــستىئانلىق    . كېلىۋاتىـــدۇ

ــۆچمهنلىكىنى ــدۇرۇپ    ئ ــاننى ئوي ــر يالغ ــوڭ بى ــۈن چ ــتلهش ئۈچ  تهكى
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بـۇ يالغانغـا ھهتتـا مۇسـۇلمانالرمۇ     .  چىقىـپ ھهمـمه سـاھهگه تارقـاتتى    
ئىدىيىۋى ھۇجۇم تهسـىرىدە ئىـشىنىپ، ئـۇنى خوجـا ئـاكىلىرى تهلقىـن              

ــدى  ــدىغان بولۇۋال ــۇيىچه تهكرارالي ــى ب ــڭ ... قىلغىن ــۇ چــوڭ يالغاننى ب
ەۋرى ئاخىرالشــتى، دىنــى  خۇالسىــسى شــۇكى، دىنــى قىزىققــانلىق د   

ــانى ئوتتـــــۇرا ئهســـــىردە      ــانلىق ئهمـــــدى ياۋروپـــ قىزىققـــ
چـــۈنكى، . ھهرىكهتلهندۈرگهنـــدەك ھهرىكهتلهنـــدۈرەلمهس بولـــدى

دىـــن ياۋرۇپالىقالرنىـــڭ ھاياتىـــدا ھهل قىلغـــۇچ ئامىـــل بولۇشـــتىن 
ــدى ــان     . قال ــشان قىلغ ــشنى نى ــيا تېپى ــام ئهش ــسى پهقهت خ ھازىرقى

ۇنىـــڭ دىـــن بىـــلهن ھېچقانـــداق ئ. »ئىقتىـــسادىي جاھانگىرلىـــك«
مانــا بــۇ ئهمهلىــيهتكه قىلــچه ئۇيغــۇن كهلمهيــدىغان . ئاالقىــسى يــوق
ــۇدى . يالغــان گهپ . دەرۋەقه ياۋرۇپــا دىننــى تاشــلىدى ۋە دىننــى ئۇنت

ــىدا،      ــسادىي تۇرمۇش ــى، ئىقتى ــڭ سىياس ــدى ياۋرۇپالىقالرنى ــن ئهم دى
ــد   ــدا، خىياللىرىـ ــېس تۇيغۇلىرىـ ــىۋەتلىرىدە، ھـ ــائىي مۇناسـ ا ئىجتىمـ

ــدا ئهمهس  ــۈمران ئورۇن ــستىئانلىق   . ھۆك ــقا گهپ، خرى ــۇ باش ــېكىن ب ل
  .ئۆچمهنلىكى يهنه باشقا گهپ

ــڭ  ــۆچمهنلىكىنى ئۇالرنى ــستىئانالرنىڭ ئ ــانىتى«خرى ــدا » دىي پهي
ــدۇ ــدۇ .قىلمايـ ــدا قىلىـ ــۇقى پهيـ ــۇلمانالرنىڭ مهۋجۇتلـ . بهلكـــى مۇسـ

خرىـــستىئانالرغا تهۋە بولمىغـــان، ئۇالرنىـــڭ قاتارىغـــا قوشـــۇلمىغان، 
ــما   ــر ئىنــــسانىي ئۇيۇشــ ــا ئهگهشــــمىگهن بىــ ئۇالرنىــــڭ دىنىغــ

ســــهن يهھــــۇدىالر ۋە «. خرىــــستىئانالرنىڭ كــــۆزىگه ســــىغمايدۇ
ناســاراالرنىڭ دىنىغــا كىرمىگــۈچه ئــۇالر ســهندىن ھهرگىزمــۇ رازى      

 بـــۇ ئـــايهت دەل شـــۇ ) .ئـــايهت -120ســـۈرە بهقهرە (  ».بولمايـــدۇ
ــهندۈرىدۇ ــۇننى چۈش ــس . مهزم ــى خرى ــستىئانالر مهيل ــدا خرى تىئان دىنى

ــسۇن، مۇســۇلمانالرنىڭ   ــدىن چىقىــپ كهتــكهن بول بولــسۇن يــاكى دىن
ــدۇ   ــىنى ياقتۇرماي ــۇپ تۇرۇش ــتىدا مهۋجــۇد بۇل ــڭ ئاس ــان بايرىقىنى . ئىم

دېــگهن » يـول ئايرىمىــسىدىكى ئىـسالم  «مـۇھهممهد ئهسـهد ئۆزىنىــڭ   
ــدۇ  ــداق دەيـ ــدا  مۇنـ ــسالم  «: كىتابىـ ــلهن ئىـ ــا بىـ ــۈن ياۋرۇپـ پۈتـ
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) ئهھلـــى ســـهلب ئۇرۇشـــلىرى(توقۇنـــۇش ئوتتۇرســـىدىكى كۈچلـــۈك 
ــدۇ     ــۇپ چىقى ــر بۇل ــلهن بى ــۈبهى دەۋرى بى ــڭ س ــا مهدەنىيىتىنى . ياۋرۇپ

ــۇ        ــان ب ــىۋەتلىك بولغ ــچ  مۇناس ــلهن زى ــاۋ بى ــدا چېرك ــى ۋاقتى ئهين
ــك    ــكهن زۇلمهتلى ــكۈنلۈكلهرگه ئهگهش ــڭ چۈش ــيهت رۇملۇقالرنى مهدەنى

ى دەۋرلهرنى بېـشىدىن كهچۈرگهنـدىن كېـيىن ئـۆزىگه خـاس بىـر يـولن              
ــلىدى  ــشقا باش ــپ مېڭى ــورەكلهپ  . تېپى ــۈللهر پ ــاتى گ ــا ئهدەبىي ياۋرۇپ

ــردى    ــر دەۋرگه كى ــى بى ــان يىڭ ــۈزەل. ئېچىلغ ــرى  -گ ــهنئهت پهنلى س
ــڭ       ــۇرۇش ھىجرانلىرىنى ــان ئ ــپ بارغ ــوتالر ئېلى ــاۋارالر، گ ــونالر، ئ ھ
ــشقا    ــتا ئويغىنىـ ــىدىن ئاسـ ــلهت ئۇيقۇسـ ــان غهپـ ــسى بولغـ يالدامىـ

 باشـلىرىدا غورىگىـل ئهھۋالـدىن       ياۋرۇپـا ئوتتـۇرا ئهسـىرنىڭ     . باشلىدى
قۇتۇلــدى، يېڭــى پىكــرى ئاڭغــا ئىــگه بولــدى، ئــاڭ ئــارقىلىق ئۆتكــۈر 

ــۈردى  ــا كهلت ــهزگۈرلۈكنى قولىغ ــدىن   . س ــيىن ئهھۋال ــۇ قې ــا مۇش ياۋرۇپ
ئۆتۈۋاتقاندا ئهھلـى سـهلب ئۇرۇشـلىرى ئـۇنى ئىـسالم دۇنياسـى بىـلهن               

ۋروپــالىقالر بۇنــدىن بۇرۇنمــۇ مۇســۇلمانالر بىــلهن يا. دۈشمهنلهشــتۈردى
ــان   ــۇرۇش بولغ ــسىدا ئ ــنى   . ئوتتۇرى ــېكلىي ۋە  ئهندەلۇس ــلهر س ئهرەب

ــان  ــا ھۇجــۇم قىلغ ــسىيهنىڭ جهنۇبىغ ــان، فران ــى قىلغ ــۇ . پهته ــېكىن ب ل
ــشىنىڭ ئالدىــدا    ــلهن ئويغىنى ــا يېڭــى پىكــرى ئــاڭ بى جهڭــلهر ياۋرۇپ

بـۇ جهڭــلهر تېخـى ئۆزىنىــڭ   . بولغاچقـا يهرلىـك تۈســكه ئىـگه بولغــان   
ــ نهچــچه ئهســىرگىچه ياۋروپانىــڭ . شىنى چۈشــهنمىگهنھهقىقــى يۈزلىنى

ــلهپ     ــلىرى بهلگى ــهلب ئۇرۇش ــى س ــدانىنى ئهھل ــان مهي ــسالمغا تۇتق ئى
ئهھلـى سـهلب ئۇرۇشـلىرى ياۋروپانىـڭ گۆدەكلىـك مهزگىلىـدە            . كهلدى

ــر      ــهكىللىنىۋاتقان بى ــپ ش ــا چىقى ــرلهر ئوتتۇرىغ ــاس پىكى ــكه خ ، غهرب
ــته    ــسىيه بهلگىلهش ــۈزبهرگهچكه پوزىت ــا  دەۋردە ي ــۇچ ئامىلغ ھهل قىلغ

گــۆدەكلىكته پهيــدا بولغــان . خهلقمــۇ شهخــسكه ئوخــشايدۇ. ئايالنــدى
ــاقلىنىدۇ،    ــۇيى س ــۈر ب ــدا ئۆم ــۇرۇن ھال ــاھ يۇش ــكارا گ ــاھ ئاش ــىر گ تهس

ھاياتنىــڭ كېيىنكــى باســقۇچلىرىدىكى .چوڭقـۇر تىنــدۇرما بۇلــۇپ قالىـدۇ  
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ـ              ان ئهقلىي تهجـرىبىلهر ۋە پىكرىـي بۇيـاقالرمۇ گـۆدەكلىكته پهيـدا بولغ
  .تهسىرلهرنى ئۆچۈرەلمهيدۇ ۋە يوقىتالمايدۇ

ــدى     ــۇنداق بول ــشىمۇ ش ــلىرىنىڭ ئى ــهلب ئۇرۇش ــى س ــۇ . ئهھل ب
ئۇرۇشــالر ياۋرۇپــا خهلقىنىــڭ كۆڭلىــدە ئــۆچمهس چوڭقــۇر تهســىرلهرنى 

ــدى  ــدا قىل ــۇمىي     . پهي ــان ئۇم ــدا قىلغ ــدا پهي ــالر ئۆزۋاقتى ــۇ ئۇرۇش ب
ــڭ ئىلگىر   ــانلىقىنى ياۋرۇپالىقالرنى ــاھىلىيهت قىزىقق ــى  ج ــى ۋە كېيىنك ك

  .تارىخىدا ھېچنهرسىگه سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ
پۈتـــۈن ياۋرۇپـــا قىتئهســـىنى بىـــر مهزگىـــل چېگـــرا ھالقىغـــان 

بــۇ ياۋروپانىــڭ ئىــسالم . ياشــلىقنىڭ مهستخۇشــلۇق دولقــۇنى قاپلىــدى
ــدى     ــوغرا كهل ــا ت ــان ۋاقتىغ ــىل قىلغ ــك ھاس ــى بىرلى ــىغا قارش . دۇنياس

ــ ــۇرۇنالردا ئانگولوساكـــسۇنالر، گېرمـ ــانالر، بـ انالر، فرانـــسۇزالر، نورمـ
لــېكىن ئهھلــى  . ئىتاليــانالر، دانىــيىلىكلهر، ســالۋىيانالر دېيىلهتتــى   

دېــگهن بىــر  » غهرب مهدەنىيىتــى«ســهلب ئۇرۇشــلىرى جهريانىــدا   
پهيــدا بۇلــۇپ، ھهمــمه ياۋرۇپــا خهلقلىرىنىــڭ ئورتــاق نىــشانىغا       

ــدى ــان   . ئايالن ــشانىغا ئايالنغ ــڭ نى ــا خهلقلىرىنى ــارلىق ياۋرۇپ ئهنه ب
ــى     ــۇ يېڭ ــشنى ب ــمهنلىك قىلى ــسالمغا دۈش ــى ئى ــا مهدەنىيىت ــۇ ياۋرۇپ ش

ياۋرۇپــا رەھبهرلىــرى  ... تهۋەللۇدنىــڭ دىنىــي ئاتىــسى قىلىۋالــدى    
ئىـــسالم تهلىمـــاتلىرىنى ۋە ئىـــسالم ئىـــدىيىلىرىنى نـــادان غهرب     
ــى    ــڭ ئهقلىنـ ــىتىپ، ياۋرۇپالىقالرنىـ ــهت كۆرسـ ــائهتچىلىكىگه سـ جامـ

ــدى ــدا ياۋرۇپ . زەھهرلى ــۇ چاغ ــر   ب ــداق بى ــسىدا مۇن ــڭ كاللى الىقالرنى
ئىــسالم شــهھۋانىي دىــن، ھــايۋانىي : كۈلكىلىــك پىكىــر پهيــدا بولــدى

قۇپاللىقنى تهرغىـپ قىلىـدىغان دىـن ، ئىـسالمدا شـهكلىي پهرزلهر بـار،               
ــوق  ــاكالش ي ــى پ ــشىپ    . روھن ــدى ۋە ئورنى ــاقلىنىپ قال ــر س ــۇ پىكى ب

  .قالدى
ــدى   ــۇرۇقلىرى تېرىلـ ــك ئـ ــ . ئۆچمهنلىـ ــاھىالنه خرىـ ستىئان جـ

ــارتتى    ــز ت ــا يىلتى ــۆپلىگهن جايلىرىغ ــڭ ك ــانلىقى ياۋروپانى ــۇ . قىزىقق ب
ــهھهرلىرىنى   ــۆز شـ ــارالىرىنى ئـ ــدەلۇس ناسـ ــلهرنىڭ «ئهنـ بۇتپهرەسـ
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ــۇرۇقى ــشقا   »بۇيۇنتــ ــۇرۇش قىلىــ ــۈن ئــ ــۇزۇش ئۈچــ ــن قۇتقــ دىــ
  .رىغبهتلهندۈردى

ــۇرۇپ، غهرب    ــسىقماي تـ ــسىلهر بېـ ــۇ ھادىـ ــسپانىيهدىكى بـ ئىـ
اســىنىڭ مۇناســىۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشــىدا   دۇنياســى بىــلهن ئىــسالم دۇني  

ناھــايىتى چــوڭ ئهھمىــيهتكه ئىــگه بولغــان ئــۈچىنچى چــوڭ ھادىــسه  
ئــۇ ھادىــسه كونىــستانتىنىپۇلنىڭ تــۈركلهر قۇلىغــا چۈشــۈپ . يــۈز بهردى

كونىـستانتىنىپۇلنىڭ تـۈركلهر قۇلىغـا چۈشـۈپ كېتىـشى بىـلهن            ... كېتىشى
ئۇرۇشــالر بىــلهن . ئىــسالم دىنــى ياۋروپاغــا ســهلدەك باســتۇرۇپ كىــردى

توشــــۇپ كهتــــكهن دەۋرلهردە ياۋروپانىــــڭ ئىــــسالمغا بولغــــان  
دۈشــمهنلىكى مهدەنىــيهت تۇقۇنىــشىال بۇلــۇپ قالماســتىن، بهلكــى      

بۇنىــڭ بىــلهن دۈشــمهنلىك تېخىمــۇ    . سىياســىي توقۇنــۇش بولــدى  
ــدى ــڭ   . كۈچهي ــا خهلقىنى ــسىال ياۋرۇپ ــۆز ئاڭالن ــگهن س ــۇلمان دې مۇس

ــسىياتى   ــك ھېس ــۇدىنى ئۆچمهنلى ــدى ۋۇج ــدىغان بول ــر .  قاپالي ھهر بى
بۇلـۇپ، بـۇ    ياۋرۇپالىقنىڭ كاللىـسىدا ئىـسالمغا قارىتـا ئۆچمهنلىـك بـار     

ــال   ــدىغان ماق ــۆچمهنلىكنى ئىپادىلهي ــدى -ئ ــسىللهر كهڭ تارقال . تهم
ــيهت       ــق مهدەنى ــچه قېتىملى ــۇكى، نهچ ــاالرلىقى ش ــران ق ــۇ ھهي تېخىم

ــا    ــتىچه س ــۆز پې ــك ئ ــۇ ئۆچمهنلى ــۇ ب ــالردىن كېيىنم قلىنىپ ئالماشتۇرۇش
ياۋرۇپــا بۆلۈنــۈپ دىنىــي ئىــسالھات دەۋرىــگه قهدەم قۇيــۇپ، . قالــدى

ــدى     ــى قۇرالالن ــقه قارش ــقا خهلق ــق باش ــر خهل ــدىمۇ  . ھهر بى ــۇ چاغ ب
ئۇالرنىـــڭ ھهممىـــسىدە ئىـــسالمغا بولغـــان دۈشـــمهنلىك ئوخـــشاشال 

ــدى  ــاقلىنىپ قال ــكه    . س ــسيات ئۆچۈش ــي ھى ــيىن دىنى ــۇنىڭدىن كې ش
ــلىدى ــا. باشـ ــسالمغا بولغـ ــراق ئىـ ــتىچه بىـ ــۆز پېـ ن ئۆچمهنلىـــك ئـ
  ».داۋامالشتى

مــۇھهممهد ئهســهدنىڭ بــۇ ســۆزى ياۋرۇپــا دىننــى تاشــلىغاندىن  
ــستىئانلىق    ــا خرىــ ــۇلمانالرغا قارىتــ ــشقا يهنه مۇســ ــيىن نېمىــ كېــ

  .ئۆچمهنلىكىنى ساقالپ قالىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ
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ــى    ــدىغان بىرىنچ ــۆچمهنلىكىنى قوزغاي ــاراالرنىڭ ئ ــۇدىي ناس يهھ
ــسالمنىڭ مهۋجــۇد بۇلــۇپ تۇرۇشــىئامىــل  بۇنىڭغــا ئىــسالم . پهقهت ئى

ــالرنى،     ــارىخى توقۇنۇش ــىدىكى ت ــاراالر ئوتتۇرس ــۇدىي ناس ــلهن يهھ بى
ــل    ــۇزاق مهزگى ــسمهن ئ ــاھ قى ــۈنلهي، گ ــاھ پۈت ــۇالرنى گ ــسالمنىڭ ئ ئى

 قـــۇۋۋەتتىن ئايرىۋاتقـــانلىقلىرىنى قوشـــساق، يۇقالمـــاس    -كـــۈچ
ۋەب ۋە قۇشـــۇمچه ئـــۆچمهنلىكنى پهيـــدا قىلىـــدىغان ئاساســـى ســـه

بــۇ ھهقىقهتنــى غهربلىكلهرنىــڭ ئــۆزى    . ســهۋەبلهر تولــۇق بولىــدۇ  
ــدۇ  ــراپ قىلى ــقا    . ئېتى ــدىن باش ــېمىس ۋە ئۇنىڭ ــانتول س ــدىن ك جۈملى

بــۇ ... شهرقــشۇناسالر، مىســسىئونېرالر، مۇتهپهككــۇرالر، سىياســىئونالر   
  .ئۆچمهنلىكنى ئۇچۇق سۆزلهپ تۇرىدۇ

لىرىغا قارىتــــا ئهشــــيا-ياۋرۇپالىقالرنىــــڭ شــــهرقنىڭ خــــام
ــار   ــرى ھهم بـ ــسادىي تهمهلىـ ــىڭدۈرۈپ   . ئىقتىـ ــرى سـ ــۆز ئىگىلىـ ئـ

ــدۇ     ــشتىهاسىنى قوزغاي ــڭ ئى ــايلىقالر ياۋرۇپالىقالرنى ــان ب . كېتهلمهيۋاتق
ــۆرمهس      ــى كـ ــدىكى ھهقىقهتلهرنـ ــلهن تۆۋەنـ ــڭ بىـ ــېكىن بۇنىـ لـ

  !بۇلۇۋالماسلىقىمىز كېرەك
ــى ــش  : بىرىنچ ــستىال قىلى ــىنى ئى ــسالم دۇنياس ــستىئانالرنى ئى قا خرى

ــلهش ئهمهس،      ــايلىق ئىگهل ــل ب ــى ئامى ــدۈرگهن بىرىنچ ھهرىكهتلهن
پاســكو داجامــا، مــاگېلالن قاتارلىقالرنىــڭ    . بهلكــى خرىــستىئانلىق 

ــسىئونېرالرنىڭ    ــدىكى مېســـ ــسىيىلىرى ۋە زور تۈركۈمـــ ئېكسپېدىتـــ
دەســلهپته ئىقتىــسادى ئهۋزەللىكــى نــامهلۇم بولغــان ئافرىقىغــا ھهمــله 

ــسپات  ــۇقتىنى ئى ــۇ ن ــشلىرى ب ــۇ. اليدۇ قىلى ــشغالىيهتچىلهر ئ يهرلهرگه  ئى
كېــيىن بــايلىق مهنبهلىرىنــى . ئاساســلىقى خرىــستىئانلىقنى دەپ بــاردى

  .بايقاپ ئۇنىڭدىن پايدىالندى
ياۋرۇپالىقالرنىــڭ شــهرققه قاراتقــان ئىقتىــسادىي    : ئىككىنچــى

مانــا . ھهرىكىتىنىــڭ بىرىنچــى نىــشانى مۇســۇلمانالرنى ئاجىزالشــتۇرۇش
ــى  ــۆپلىگهن ۋاس ــۇ ك ــشان  ب ــان نى ــى بولغ ــپ يهتمهكچ .  تىلهرنى قوللىنى

ــۇ   ــسى، ھهرگىزم ــر ۋاستى ــنىڭ بى ــۇلمانالرنى ئاجىزالشتۇرۇش ــساد مۇس ئىقتى
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ــان   ــۇل بولغ ــا ق ــدەك؛ ياۋروپاغ ــالىقالر دەۋا قىلغان ــالىي«ياۋروپ الر »زىي
بــۇ زىيــالىيالر ئاڭقــاۋلىق ئىچىــدە    . دەۋا قىلغانــدەك غــايه ئهمهس 

ــسىپ  ــسىنى قىـ ــلهر پهق«: مۈرىـ ــكه  غهربلىكـ ــسادىي نهپـ هت ئىقتىـ
  .دېيىشىدۇ» ئېرىشمهكچى، ئۇنىڭدىن باشقا مهقسىتى يوق

ــۈچىنچى ــسادىي   : ئ ــنچه ئىقتى ــىدا كېيى ــڭ تۇرمۇش ياۋرۇپالىقالرنى
ــى  ــا چىقت ــى ئورۇنغ ــل بىرىنچ ــڭ  . ئامى ــساد ياۋروپانى ــته ئىقتى كۆرۈنۈش

ــدى   ــا ئايالن ــلىق ماتورغ ــشلىرىدىكى ئاساس ــمه ئى ــدىمۇ . ھهم ــۇ چاغ ش
ىرىــدىكى ئىقتىــسادىي جاھانگىرلىــك بىــلهن غهيــرى يهنه ئىــسالم ئهلل

ــسىدا    ــك ئوتتۇرىـ ــسادىي جاھانگىرلىـ ــدىكى ئىقتىـ ــسالم ئهللىرىـ ئىـ
ــاقالندى  ــهن پهرق سـ ــايىتى روشـ ــۇ . ناھـ ــانگىرلىكى بهكمـ غهرب جاھـ

ــسىيهتچى ــۈپ     . شهخ ــتىغا چۈش ــشغالىيتى ئاس ــۆز ئى ــان ئ ــۇ ھهرقاچ ئ
ىنــى قۇربــان يهرلىــك خهلقلهرنىــڭ مهنپهئهت. قالغانالرغــا زۇلــۇم قىلىــدۇ

ــۇرىدۇ   ــشقا ئاش ــى ئى ــۆز مهنپهئهتىن ــگه ئ ــش بهدىلى ــانقهدەر . قىلى ئىمك
ــۈن     ــشىش ئۈچـ ــىتىگه ئېرىـ ــش پۇرسـ ــتهملىكه قىلىـ ــۇزۇنراق مۇسـ ئـ

. مۇســـتهملىكه قىلىنغـــانالرنى كهمبهغهللهشتۈرۋېتىـــشكه تېرىـــشىدۇ   
بۇالرنىـــڭ ئـــازاتلىق، مۇســـتهقىللىق ھهرىكهتلىرىنـــى تهتـــۈرىگه     

. لىــــي مهۋجۇتلــــۇقىنى بۇغۇشــــاليدۇياندۇرىــــدۇ، سىياســــىي ۋە مىل
شـــۇنداقتىمۇ غهرب مۇســـتهملىكىچىلىرى غهيـــرى ئىـــسالم ئهللىرىـــدە  
ــرىگه    ــرىگه ۋە ئهنئهنىلىــ ــدىلىرىگه، پىكىرلىــ ــشىلهرنىڭ ئهقىــ كىــ

ــمايدۇ   ــلهن ئارىالش ــاللىق بى ــقا   . قوپ ــالىبالرنى دوراش ــڭ غ مهغلۇبالرنى
ــىڭىپ   ــتا خاراكتېرلىــك تهدرىجــى س ــان ئاس ــدا بولغ ــشىدىن پهي  قىزىقى

ــدۇ ــدە  . كىرىـــشكه قانائهتلىنىـ ــرىگه كهلگهنـ ــا ئىـــسالم ئهللىـ ئهممـ
ــۇق     ــسالمنى زورل ــنى، ئى ــلىرىنى يوقۇتۇش ــڭ كۆرۈنۈش ــسالمىي ھاياتنى ئى
كــۈچ بىــلهن باستۇرۇشــنى، يــاكى مۇســۇلمانالرنى  زورلــۇق كــۈچ بىــلهن 
ــدىن     ــلهن دىن ــىتىلهر بى ــك ۋاس ــس، مىكىرلى ــقا نىجى ــشتىن باش ئىشلىتى

ــۈنتهرتىپكه كى ــتۇرىدۇياندۇرۇشـــنى كـ ــۈزۈپ، پىالنلىـــق ئورۇنالشـ . رگـ
ــدۇ  ــۇق قىلماي ــشاق قولل ــسالمغا يۇم ــا ... ھېچقاچــان ئى ــڭ قۇلىغ ئۇالرنى
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-چۈشۈپ قالغان ھهرقانـداق بىـر ئىـسالمىي ئهلـدە ئىـسالم شـهرىئىتىنى             
ــسانالر   ــا ئىن ــۈمهتتىن چهتنىتىــپ ئۇنىــڭ ئورنىغ ــانۇننى ھۆك ــي ق ئىالھى

ىلىــشنىڭ بىرىنچــى بــۇ ئىــسالمنى يــوق ق. تــۈزگهن قــانۇننى دەســسىتىدۇ
ــرى ــان     . تهدبى ــۇل قىلىنغ ــڭ ق ــلهر ۋە ئۇالرنى ــشالرنىڭ غهربلىك ــۇ ئى ئ

ئهگهشـــكۈچىلىرى غهربلىكلهرنىـــڭ ئىـــسالم دۇنياســـىنى ئىـــستىال     
ــان   ــشانى دەپ دەۋا قىلىۋاتقـ ــسادىي «قىلىـــشنىڭ بىرىنچـــى نىـ ئىقتىـ

  !لهر بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى يوق»مهنپهئهت
ــدىن ئاشــــكارالندىكى ياۋرۇپالى  ــڭ ئىــــسالم  بۇنىڭــ قالرنىــ

مهيلــى . ئهللىــرىگه ھۇجــۇم قوزغىــشىدا خرىــستىئانلىق ئــامىلى مهۋجــۇد
بۇ ئامىـل بىرىنچـى قېتىملىـق يۈرۈشـتىكىدەك يـالغۇز مهۋجـۇد بولـسۇن،               
يــاكى كېيىنكــى يۈرۈشــلهردەك ئىقتىــسادىي ئامىلغــا ئارىالشــقان ھالــدا 
مهۋجــۇد بولــسۇن، ھهرھالــدا بــۇ ئىنتــايىن ئۆتكــۈر، پهســلىمهيدىغان،  

بهلكـى كېيىنكـى دەۋرلهردە     . جىمىمايدىغان بىـر ئامىـل بۇلـۇپ كهلـدى        
ــيىن،     ــدىن كېـ ــا چىققانـ ــى ئوتتۇرىغـ ــويغىنىش ھهرىكىتـ ــسالم ئـ ئىـ

  .خرىستىئانلىق ئامىلى تېخىمۇ ئهدەپ كهتتى
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  ئىدىيىۋى ھۇجۇم: ئاسارەت-4
ئىـــدىيىۋى ھۇجـــۇم دېگهنـــدە خرىـــستىئانالرنىڭ مۇســـۇلمانچه 

رىنى يـــوقىتىش ئۈچـــۈن ۋە مۇســـۇلمانالرنى   تۇرمـــۇش كۆرۈنۈشـــلى 
ــرگه،     ــا، پىكى ــۈن ئېتىقادق ــايتۇرۇش ئۈچ ــتىن ق ــڭ تۇرۇش ــسالمدا چى ئى
ــشالردا قولالنغــان   ــدار ئى ــالىيهت شــهكىللىرىگه ئاالقى ئهنــئهنىگه ۋە پائ

  .غهيرىي ھهربىي ۋاسىتىلهر كۆزدە تۇتۇلىدۇ
ھازىرقى زامـان ئهھلـى سـهلب ئۇرۇشـلىرىدا ئىـدىيىۋى ھۇجـۇمنى             

ــشقا ــرىيه   ئى ــستىئانالر ھىج ــۇكى، خرى ــهۋەبى ش ــشنىڭ س -6 ۋە -5 سېلى
ــيه (ئهســىر  ــلهن بىرىنچــى )ئهســىر-12-11مىالدى لهردە مۇســۇلمانالر بى

ئــۇرۇش خرىــستىئانالرنىڭ . قېتىملىــق ئهھلــى ســهلب ئۇرۇشــىنى قىلــدى
خرىــــستىئانالر ماللىرىــــدىن، . مهغلــــۇبىيىتى بىــــلهن ئاخىرالشــــتى

ــس    ــان بول ــپ قالغ ــدىن ئايرىلى ــدا  جانلىرى ــدىن چىققان ىمۇ، يۇرتلىرى
ــۇرالمىدى   ــشقا ئاشـ ــسهتلىرىنى ئىـ ــۆزلىگهن مهقـ ــتا  . كـ ــۇ ئۇرۇشـ بـ

ــۇزىنچى    ــسىيهنىڭ توقق ــيىن فران ــدىن كې ــۇپ بولغان ــستىئانالر مهغل خرى
ــدىيه       ــادەملىرى پى ــۇنى ئ ــۈپ، ئ ــىرگه چۈش ــويىس ئهس ــشاھى ل پادى
ــسۇر      ــل مهنـ ــر مهزگىـ ــاجرىتىۋالغۇچه بىـ ــىرلىكتىن ئـ ــپ ئهسـ بىرىـ

ئــۇ قاماقتــا يېــتىش جهريانىــدا ئــۆزىگه ۋە     . ىتۈرمىــسىگه قامالــد 
ــاقالپ     ــهۋەبلىرىنى يىغىنچـ ــڭ سـ ــگهن مهغلۇبىيهتنىـ ــتىگه كهلـ مىللىـ

ــدى   ــداق دېــ ــادەملىرىگه مۇنــ ــۆز ئــ ــيىن، ئــ ــدىن كېــ : چىققانــ
مۇسۇلمانالرنى يهڭمهكچـى بولـساڭالر، ئۇالرغـا قـۇرال بىلهنـال ھۇجـۇم             «

ــاڭالر ــۇلمان   ! قىلم ــدۇڭالر، مۇس ــۇپ بول ــدە مهغل ــق جهڭ الرنىڭ قۇراللى
» !ئۇالرنىــڭ ئهقىدىــسىگه ھۇجــۇم قىلىڭــالر. كــۈچى ئهقىدىــدە ئىــكهن

ــسىدە   ــاچچىق ســاۋاقنى ئې ــگهن ئ ــۇبىيهتتىن كهل ــۇ مهغل خرىــستىئانالر ب
  .تۇتتى، پادىشاھنىڭ نهسىهىتىنىڭ تېگىگه يهتتى

ــۇم    ــىغا ھۇجـ ــسالم دۇنياسـ ــتىم ئىـ ــى قېـ ــستىئانالر كېيىنكـ خرىـ
ــاپ قال   ــشلىتىپال توخت ــۇرال ئى ــدا ق ــا   قوزغىغان ــى قورالغ ــتىن، بهلك ماس

ــالدى  ــشقا سـ ــىتىلهرنى ئىـ ــل ۋاسـ ــۇپ رەزىـ ــىتىلهرنى . قوشـ ــۇ ۋاسـ بـ
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مۇســـۇلمانالرنى ئىـــسالم  . دەپ ئاتـــايمىز» ئىـــدىيىۋى ھۇجـــۇم «
ئېتىقادىــدىن ئــايرىۋېتىش ۋە ئــۇالرنى دىنــدىن يانــدۇرۇش ئىــدىيىۋى 

بـۇ  . بۇنىڭغـا كـۆپ ۋاسـىتىلهر قوللىنىلـدى       . ھۇجۇمنىڭ ئاخىرقى نىـشانى   
ــىتىلهر ــۋىقات   ۋاس ــودى ۋە تهش ــۇش مېت ــگه ئوقۇت ــلىق ئىككى نى ئاساس

  .ۋاستىلىرىغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ
 يىلـــى ئىنگلىـــزالر مىـــسىرغا كىرگهنـــدە بىرىتانىيهنىـــڭ -1822

ئهينـــى چاغـــدىكى بـــاش ۋەزىـــرى گالدســـتون بېرىتـــانىيه ئـــاۋام  
مىــسىرلىقالرنىڭ  «: پاالتاســىدا قۇرئانغــا ئىــشارەت قىلىــپ تــۇرۇپ    

ــۇ كى ــدا مۇش ــوق قولى ــانلىق ي ــۇ يهردە ئام ــزگه ئ ــدىكهن بى ــابال بولى » ت
  .دەيدۇ

يىلــى قــاھىرەدە ئېچىلغــان مىســسىئونېرالر قۇرۇلتىيىــدا بىــز -1906
ــدۇق ــۇپ بول ــۇچىالر -مهغل ــان قىلغ ــر باي ــدۇ پىكى ــى، - دەي  مهكتهپلهرن

ــۆپ      ــاقتۇق، ك ــۇ ب ــورۇنلىرىنى ئېچىپم ــۇزۇش ئ ــانىالرنى، قۇتق دوختۇرخ
ــق خىزمهتلهر  ــلهپ، جىـ ــۇلالرنى خهجـ ــاقتۇق پـ ــشلهپمۇ بـ ــى ئىـ . نـ

ــگهن    ــپ كهل ــۇرۇن ئهپقېچى ــتىن ب ــسىنى تۇنۇش ــۆز ئهقىدى ــۇنداقتىمۇ ئ ش
كىچىـــك بـــاال، يـــاكى پـــۇل ئۈچـــۈن قېـــشىمىزغا كهلـــگهن چـــوڭ  

ــدۇ  ــا كىرمهيۋاتىـ ــارا دىنىغـ ــقىالر ناسـ ــادەملهردىن باشـ ــۇنداق . ئـ شـ
  !كىرگهنلهرنىڭ ئهقىدىسىگىمۇ ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ

ــتۇرغۇچى   ــاينى ئۇيۇشـ ــرقۇرۇلتـ ــاۋابهن  ①ئهيزويمىـ ــا جـ ئۇالرغـ
پىكىـر بايـان قىلغـان قېرىندىـشىمىزنىڭ سـۆزلىرىنى          « : مۇنداق دەيـدۇ  

ــۇلمايمهن  ــرىگه قوشـ ــدىم، مهن ئۇالرنىـــڭ دېگهنلىـ بىزنىـــڭ . ئاڭلىـ
مـــۇھىم ۋەزىپىمىـــز مۇســـۇلمانالرنى ناســـارا قىلىـــش ئهمهس، ئـــۇالر  

ــق ئهمهس  ــهرەپكه اليىـ ــداق شـ ــز  ! بۇنـ ــۇھىم ۋەزىپىمىـ ــڭ مـ بىزنىـ
بـۇ جهھهتـته   . دىنىـدا چىـڭ تۇرمايـدىغان قىلىـش     نالرنى ئـۆز مۇسـۇلما 

  مىسسېئونېرلىق مهكتهپلىرىمىز ۋە ئىسالم ئهللىرىگه تۈزۈپ بهرگهن 
  

 .خرىستىئان مېسېئونىرى ئىسالم ئهللىرىدە مىسىئونىرلىق پائالىيهتلىرى بىلهن كهڭ شۇغۇلالنغان①
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ئوقۇتــــۇش سىياســــهتلىرىمىز ئــــارقىلىق ھهيــــران قــــاالرلىق 
  ».ئېرىشتۇقهۈمگئۈن

ــالۋە يېزىــشنىڭ ھــاجىتى يــوق  ... بۇنــداق يالىڭــاچ ســۆزلهرگه ئى
مهقـــسهت مۇســـۇلمانالرنى دىنـــدىن ۋە قۇرئانـــدىن قـــايتۇرۇش،     

ــدۇ  ــسا بولمام ــېمه بول ــيىن ن ــۇنىڭدىن كې ــى ! ش ــلهپكى پىالن ــۇالر دەس ئ
ــسا  ــارا قىاللمىـ ــۇلمانالرنى ناسـ ــۇيىچه مۇسـ ــدا ①بـ ــېچ بولمىغانـ ، ھـ

ىن ناســـاراالرنى بىئـــارام قىلىۋاتقـــان ۋە مۇســـۇلمانالرنىڭ دىللىرىـــد
ــرەك    ــۋېتىش كې ــىنى چىقىرى ــۇق نهرس ــى قورقۇنچل ــان ھېلىق . قورقۇتۇۋاتق

ــادەم« ــسهل ئ ــار  »كې ــه ب ــۇق نهرس ــۇ قورقۇنچل ــدىمۇ ب ــڭ تىنى ــۇ . نى ب
ــته  ــاش «جهھهت ــۇم قوزغ ــىغا ھۇج ــسالم دۇنياس ــڭ » ئى ــاملىق كىتابنى ن

  :ئاپتورى ئوچۇق قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
چــۈنكى ئۇنىــڭ . دىــن خاۋاتىرلىنىــدۇ»ادەمكېــسهل ئــ«ياۋرۇپــا 

كهينىدە بىر قول ئىشارىسى بىـلهن جىهـاد قىلىـشقا تهييـار تۇرغـان ئـۈچ                
شــــۇنداق ناســــاراالرنى ئهڭ » .يــــۈز مىليــــون مۇســــۇلمان بــــار

دىنىمىزنىــڭ ھېچقانــداق نهرسىــسى   . قورقۇتىــدىغىنى جىهــاد روھــى  
ــدۇ  ــاراالرغا ياقماي ــداق نهرس  . ناس ــڭ ھېچقان ــۇالر دىنىمىزنى ــسىنى ئ ى

  ② .كۆرۈشكه تاقهت قىاللمايدۇ
تهجرىبىسىنى مىسال قىلىپ  مىسىر ئىدىيىۋى ھۇجۇم ساھهسىدە

 كۆرسىتىدىغان چوڭ تهسىر دۇنياسىغا ئىسالم مىسىر . . . كۆرسىتىشكه بولىدۇ
دۇنياسىغا ئاقارتىش ۋە ئويغىنىش  مىسىرنى ئىسالم ئهزھهر ، مهركهز

     .  كهلتۈرگهن ھالغا  تارقىتىدىغان 
ــۇ  ــستىئانالر مىــــسىرغا،     شــ مىــــسىرنى  ســــهۋەبتىن خرىــ

  .ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ كهلدىا دىنسىزالشتۇرۇشق
  

خرىستىئانالرنىڭ مهقسىتى مۇسۇلمانالرنى ناسارا قىلىش ئهمهس، ناسارا بولۇش بىر ‹‹: ئهيزويمىرنىڭ①
اچچىق دېگهندەك دېگىنى قۇلى يهتمىگهن ئامۇت ئ›› شهرەپ،مۇسۇلمانالر بۇ شهرەپكه اليىق ئهمهس

 .مېسسىئونېرالرنىڭ خرىستىئانالشتۇرۇش پائالىيتىىدە ئۇچرىغان مهغلۇبىيتىنى يۇشۇرۇشقا ئۇرۇنغانلىقتۇر
ياۋرۇپادا ياشىغان مۇسۇلمانالر ياۋرۇپالىقالرنىڭ يۈزىنى يۆگىگهن موسۇلمان ئايالالرنى كۆرسه ئاچچىقى ②

  .ن بىلىدۇكېلىپ، غهزىپىنى يۇشۇرالماي قالىدىغانلىقىنى ئوبدا
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يىلــى قــاھىرەدە ئېچىلغــان مىســسىئونېرالر قۇرۇلتىيىــدا بىــر -1906
ــپ     ــدىت ئېلى ــا تهھ ــستىئانالر چېركاۋىغ ــڭ خرى ــسىئونېر ئهزھهرنى مىس

نهچــچه يىلالردىــن بىــرى «: كېلىۋاتقــانلىقى ھهققىــدە مۇنــداق دېــگهن
مۇســـــۇلمانالرنىڭ كاللىـــــسىدا ئهزھهردە ئهرەب تىلـــــى پۇختـــــا 

ــدۇ، ئهزھهردە  ــى    ئۆگىتىلى ــول، نهزەر دائىرس ــى م ــڭ بىلىم ئوقۇغانالرنى
ــدى  ــاقلىنىپ كهل ــۇش س ــدىغان تۇن ــسى . كهڭ دەي ــڭ دەرۋازى ئهزھهرنى

ــۇق  ــت ئوچ ــرىگه ھهرۋاقى ــمه يې ــڭ ھهم ــڭ . دۇنيانى ــۇ ئهزھهرنى بولۇپم
ــدۇ   ــاردەم بېرى ــقا ي ــسىز ئوقۇتۇش ــرى ھهق ــۈز  . ۋەقپىلى ــى ي ئهزھهر ئىكك

 بۇلــۇپ ئــۇ ســۆزلهپ » .ئهللىــك ئوقۇتقۇچىغــا مائــاش بېرەلهيــدۇ   
خرىــــستىئان « : مۇنــــداق بىــــر تهكلىپنــــى ئوتتۇرىغــــا قويــــدى

ــه،     ــپ بهرس ــاۋ قىلى ــى چېرك ــاق، چىقىمىن ــى قۇرس ــتىتىدىن بىرن ئونۋېرس
ــانراق     ــى ئاســ ــسهك، ئهزھهرنــ ــا ئۆگهتــ ــى پۇختــ ئهرەب تىلىنــ

دىنــى « : ئــۇ ســۆزىنى مۇنــداق دەپ ئاخىرالشــتۇردى» .قىــستىيااليتتۇق
ــالىيهت م    ــسىرنى پائ ــى مى ــۇرورىمىز بىزن ــقا   غ ــپ تالالش ــزى قىلى هركى

مۇســـۇلمانالرنى ناساراالشـــتۇرۇش ئۈچـــۈن خرىـــستىئانالر . چـــاقىردى
  »!مهكتىپىنى قۇرۇشقا ئالدىرايلى

مىـــسىرنى ئىـــسالم دىنىـــدىن چىقىرىـــشقا قـــاتتىق ئهھمىـــيهت 
ــسالم     . بهردى  ــسىردا ئى ــۈن مى ــۇرۇش ئۈچ ــشقا ئاش ــسهتنى ئى ــۇ مهق ب

ــش   ــهتكهن تىرىـ ــدا كۆرسـ ــقا جايلىرىـ ــىنىڭ باشـ چانلىقالردىن دۇنياسـ
ــهتتى    ــشچانلىقالرنى كۆرسـ ــۇرراق تىرىـ ــرەك، چوڭقـ ــۆپرەك، كهڭـ . كـ

ــوڭ     ــۇ چـ ــۈن تېخىمـ ــش ئۈچـ ــوق قىلىـ ــى يـ ــدە خهلىپىلىكنـ تۈركىيىـ
ــهتتى  ــشچانلىق كۆرس ــۇلى    . تىرى ــۈرك ق ــا ت ــال ئات ــۇالر كام ــاخىردا ئ ئ

  ①.ئارقىلىق مهقسىتىنى ئىشقا ئاشۇردى
  

ــۈچىنى     ① ــشتا ك ــوق قىلى ــى ي ــسالم دىنىن ــستىئانالر ئى ــسالم    خرى ــتانه ئى ــتۈردى، ئاس ــاھىرەگه مهركهزلهش ــتانه ۋە ق ئاس
. قــاھىرە ئىــسالم دۇنياســىغا ئاقــارتىش روھىــي تارقىتىــدىغان مهركهز ئىــدى . دۇنياســسىنىڭ سىياســى ۋە ھهربــى مهركىــزى ئىــدى

ــۇردى   ــدا ت ــشچانلىق بىرىنجــى ئورۇن ــي تىرى ــتانىدە سىياســى ۋە ھهربى ــالغى . ئاس ــتىدە توخت ــدىيىۋى ھۇجــۇم ئۈس ــۇڭا ئى نىمىزدا ش
  . تۈركىيهنىڭ ئهھۋالىنى تارىخى ۋەقهلهر قاتارىدا ئوتتۇرىغا قويىمىز. مىسىرنى ئاساس قىلىپ سۆزلهيمىز
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ــهۋەبى   ــر س ــشىمىزنىڭ يهنه بى ــالالپ سۆزلى ــسىنى ت ــسىر تهجرىبى مى
شــۇكى، مىــسىر تهجرىبىــسى دىنــدىن چىقىــپ دىنغــا قــايتقۇچه بولغــان 

ــۆز ئىچىــ     ــاننى ئ ــر جهري ــۈن بى ــارىلىقتىكى پۈت ــۇق  ئ ــان تول گه ئالغ
تهجـــرىبه، كىتابخـــانلىرىمىز باشـــقا ئهرەب ئهللىـــرى ۋە ئىـــسالم     
ئهللىرىــدىمۇ مىــسىردىكىگه ئوخــشاش ئهھۋالالرنىــڭ بولغــانلىقىنى     

مىــسىرنىڭ تولــۇق تهجرىبىــسىنى ئوتتۇرىغــا قويــساق، . ھــېس قىالاليــدۇ
ــدۇ   ــۇق بايقىۋاالالي ــتنى تول ــان سۈيقهس ــنىمۇ  . كىتابخ ــاس قايتۇرۇش ئىنك

  .اليدۇبىلىۋاال
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  فرانسىيه ھۇجۇمىنىڭ رولى
ــڭ   -1798 ــاپولېئون بوناپارتنى ــستىئانلىرى ن ــسىيه خرى ــى فران يىل

ــدى   ــۇم قوزغىـ ــسىرغا ھۇجـ ــدە مىـ ــۇمى  . رەھبهرلىكىـ ــسىيه ھۇجـ فرانـ
فرانـــسىيىگه نىـــسبهتهنال ئهمهس مىـــسىرغا نىـــسبهتهنمۇ چـــوڭ بىـــر 

ــدى  ــۋېتىش بول ــا تــ   . ئېچى ــك دۇنياغ ــسىر ھهزارەتلى ــۇپ مى ۇنجى بۇل
بىــز . ئېچىۋېتىلــدى، تــۇنجى بولــۇپ قــاراڭغۇلۇقتىن نۇرغــا چىقتــى     

باشـــالنغۇچنىڭ ئوقـــۇش . بالىلىرىمىزغـــا شـــۇنداق دەرس بېرىـــۋاتىمىز
: پۈتتــــۈرۈش ئىمتىهانىغــــا مۇنــــداق ســــوئالالرنى چىقىرىــــۋاتىمىز 
! فرانــسىيهنىڭ مىــسىرغا ھۇجــۇم قىلىــشىنىڭ پايــدىلىرىنى ســۆزلهڭ     

نــى »ئــارتۇقچىلىقالر«ۇجــۇم قىلىــشىدىكى  فرانــسىيهنىڭ مىــسىرغا ھ 
ــڭ ــان قىلىـ ــسىيهنىڭ  ! بايـ ــسىدا فرانـ ــداق دەرس پروگراممىـ ھېچقانـ

مىــسىرغا قىلغــان ھۇجــۇمى خرىــستىئانالرنىڭ ئىــسالم دۇنياســىنىڭ      
ــدۇق  ــان ھۇجــۇمى دەپ باقمى ــزىگه قىلغ ــۇھىم مهركى ــڭ ! م ــۇ ھۇجۇمنى ب

ــدۇكى  ــسىدا دېيىلىۋاتى ــشانلىرى توغرى ــلهن برىتــ : نى ــسىيه بى انىيه فران
ئوتتۇرىــسىدا مۇســتهملىكه تالىــشىش بولغــانلىقتىن نــاپولېئون مىــسىرنى 
ــىدىكى      ــستان ئوتتۇرس ــلهن ھىندى ــانىيه بى ــۇرۇپ، بېرت ــپ ت ــازا قىلى ب

ــدى   ــلىماقچى ئى ــۈزۈپ تاش ــولىنى ئ ــرىيه ي ــسىرغا  . ئىمپې ــاپولېئون مى ن
ــر     ــان ئهم ــگه چىقارغ ــسىر خهلقى ــۈزۈپ، مى ــبهئه كىرگ ــچه مهت  -ئهرەب

ــانلىرى ۋە  ــس«پهرمـ ــسىپ  » الھاتئىـ ــچه بېـ ــورۇقلىرىنى ئهرەبـ يوليـ
ــاتتى ــارە . تارق ــڭ ئاس ــاپولېئون فىرئهۋىنلهرنى ــزىش -ن ــى قې  ئهتىقىلىرىن

  .گۇرۇپپىسىنى ئۆزى بىلهن بىلله ئېلىپ كهلدى
ئاڭقــــاۋلىقىمىزدىن، غــــاپىللىقىمىزدىن، يــــاكى رەزىللىــــك ۋە 
بهدنىيهتلىكىمىـــزدىن ھۇجۇمنىـــڭ ھهقىقـــى نىـــشانلىرىنى؛ مهتـــبهئه  

ــشانلىر ــدىرىش«ىنى؛ نىـ ــشانلىرىنى » ئىلمىـــي قىـ ــسىنىڭ نىـ گۇرۇپپىـ
  !ئۇقمىغان بولۇۋاتىمىز

ــسىدا     ــسىيه ئوتتۇرىـ ــلهن فرانـ ــانىيه بىـ ــا برىتـ ــى ۋاقىتتـ ئهينـ
ناپاليوننىــڭ . جاھانگىرلىــك تالىشىــشى بولغــانلىقى شهكــسىز ھهقىــقهت
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مىــسىرنى بىرىتــانىيىگه قارشــى تــۇرۇش بازىــسى قىلىــپ، برىتانىيهنىــڭ  
ـ   دىغان ئىمپېــرىيه يــولىنى ئــۈزۈپ تاشـــلىماقچى    ھىندىــستانغا بارىـ
ئهممــا ھۇجۇمنىــڭ نىــشانى مۇشــۇال دېــيىش     . بولغــانلىقىمۇ راســت 

  !تارىخى رېئاللىققا ئۇيغۇن كهلمهيدىغان يالغانچىلىق
ــهرىئىتىنى    ــسالم ش ــلهن ئى ــالش بى ــۈزۈپ تاش ــولىنى ئ ــرىيه ي ئىمپې
ھــاكىمىيهتتىن چهتنهشــتۈرۈپ ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئىنــسانالر تــۈزگهن      

  !نۇننى دەسسىتىشنىڭ نېمه مۇناسىۋىتى بار؟قا
ــشانىنىڭ   ــستىئانلىق نى ــسالمغا قارشــى خرى ــۇ ھۇجۇمنىــڭ ئى ــز ب بى

  .ھهممه ئىش ئايدىڭلىشىدۇ... بارلىقىنى بىلگىنىمىزدە
ــيىن،    ــدىن كېـ ــشغال قىلغانـ ــسكهندەرىيىنى ئىـ ــاپولېئون ئىـ نـ

 مۇراجىئهتنامىــدە مۇنــداق. مىــسىرلىقالرغا بىــر مۇراجىئهتنــامه چىقــاردى
  :دېيىلدى
ــلهن      « ــامى بى ــڭ ن ــان اللهنى ــهپقهتلىك ۋە مېهرىب ــايىتى ش ناھ

اللهتىـن باشـقا مهئبـۇد بهرھهق يـوق، اللهنىـڭ بالىـسى ۋە              . باشاليمهن
ــوق  ــېرىكى ي ــك . ش ــك ۋە باراۋەرلى ــان    ①ئهركىنلى ــىغا قۇرۇلغ ئاساس
 فرانــسىيه قوشــۇنىنىڭ قومانــدانى -زور ھهربىــي قوشــۇن: فېرانــسىيهدىن

ــسىر  ــارت مى ــگه شــۇنى ئۇقتۇرىــدۇكىبوناپ ــدىن : خهلقى ــسىردا ئۇزۇن مى
ــارەت    ــسوزالرنى ھاق ــرلهر فېران ــان دائى ــشىدا تۇرغ ــاكىمىيهت بې ــرى ھ بى

ــدى   ــورالپ كهلـ ــپ ۋە خـ ــى  ... ②قىلىـ ــا دىنىڭالرنـ مهن يۇرتۇڭالرغـ
ــان گهپ     ــر يالغـ ــۇ بىـ ــشمهن، بـ ــسىتىدە كهپتىمىـ ــۇش مهقـ      . يوقۇتـ

ــشهنمهڭالر ــا ئى ــۇنداق دە! ئۇنىڭغ ــدانغانالرغا ش ــالرئال مهن پهقهت : ڭ
       .كهلـــدىم  قۇتقـــۇزۇش ئۈچـــۈنال  قولىـــدىن  ســـىلهرنى زالىمالرنىـــڭ 

  قىلىمهن،    ئىبادەت    بهكرەك   مهملۇكىيلهردىن    اللهقا     مهن 
  

ھهممىگه مهلۇمكى، بۇ . فىرانسىيه ئىنقىالبىنىڭ ئهركىنلىك، قېرىنداشلىق باراۋەرلىك شۇئارىنى دىمهكچى①
  . شۇئارىماسونىيالرنىڭ

مانا بۇ ناپالېئون ئۆزدائىرسىدىكى فېرانسوزالرنى خورلىغان مهملۇكىيالردىن ئۆچ ئېلىش مهقسىتىدە مىسىرغا ②
ھهققىدە قهلهم تهۋرىتىۋاتقانالر بۇ ›› ئارتۇقچىلىقى‹‹فېرانسىيه ھۇجۇمىنىڭ . ھۇجۇم قوزغىغانلىقىنى ئاشكارالۋاتىدۇ

  .نوقتىدىن خهۋەرسىز ئوخشايدۇ
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  ! ...غهمبىرىنى ۋە ئۇلۇغ قۇرئاننى ھۆرمهت قىلىمهناللهنىڭ پهي
ــان     ــۇرۇپ قالغـ ــسىردا تـ ــامالر، مىـ ــازىيالر، ئىمـ ــهيخلهر، قـ شـ
: يۇنـــانلىقالر ۋە شـــهھهر پـــۇقرالىرى مىللىتىڭالرغـــا مۇنـــداق دەڭـــالر

فېرانــسوزالرمۇ ئىخالســمهن مۇســۇلمان، بۇنىــڭ ئىــسپاتى شــۇكى، ئــۇالر  
رشــــى تۇرۇشــــقا رىمغــــا چۈشــــكهندە ناســــاراالرنى ئىــــسالمغا قا

ــدى     ــران قىل ــى ۋەي ــڭ تهختىن ــكۈرتىدىغان پاپانى ــسۇزالر ... كۈش فران
ــشى     ــى ياخ ــۇلتانى ھهزرەتلىرىن ــسىنىڭ س ــمان ئېمپىرىي ــت ئوس ھهرۋاقى

الــله ئۇنىــڭ  . ئۇنىــڭ دۈشــمهنلىرىگه دۈشــمهن بولىــدۇ   . كۆرىــدۇ
  »!... پادىشاھلىقىنى مهڭگۈ داۋام ئهتكۈزسۇن

ــابه جېڭ ــۇكىيالرنى ئىمب ــدە مهغلــۇپ قىلغانــدىن نــاپولېئون مهمل ى
ئــۇ ئــۇ . كېــيىن، قــاھىرەگه كېلىــپ ئهلفىبىكنىــڭ داچىــسىغا ئورۇنالشــتى

ــسالمنى ۋە      ــۆزىنى ئى ــدا، ئ ــهتچىلىك قىلغان ــا رىياس ــاالر يىغىنىغ ئۆلىم
ئــۇ . قۇرئــاننى ياخــشى كۆرىــدىغان مۇســۇلمان دەپ تۇنۇشــتۇردى    

ــۇراتتى  ــپ ت ــون يېپى ــا ت ــهرىئىتىنى ... ئۆلىماالرغ ــسالم ش ــاپولېئون ئى ڭ ن
ئورنىغــا ئىنــسان تــۈزگهن قــانۇنالرنى دەسسىتىــشته ئۆلىمــاالردىن      

ئـۇ قـانۇنالرنى ئـۆزى ئېلىـپ كهلـگهن          . پايدىالنماقچى بولغـان ئىـدى    
  .ئهرەبچه مهتبهئهلهردە بېسىپ تهقلهپ قويغان ئىدى

ــولىنى   ــرىيه ي ــلهن ھىندىــستان ئوتتۇرســىدىكى ئىمپې ــانىيه بى برىت
  ! بۇالمدۇ؟ئۈزۈپ تاشالش، شۇنداقمۇ ئۈزۈپ تاشالش

ــىدىكى    ــستان ئوتتۇرس ــلهن ھىندى ــانىيه بى ــاپولېئون پهقهت برىت ن
ــگهن دەپ تهســهۋۋۇر    ــۈزۈپ تاشــالش ئۈچــۈن كهل ــولىنى ئ ــرىيه ي ئىمپې

  !قىلىش كالۋاالرچه ساددىلىقتۇر
ــتى    ــلهن بهسلهش ــانىيه بى ــاپولېئون برىت ــوغرا، ن ــانىيىگه . ت بىرىت

رغا كېلىـشتىكى   لـېكىن ئۇنىـڭ مىـسى     . قىيىنچىلىق تۇغـدۇرماقچى بـۇالتتى    
ــسىتى ــسىردىن  : مهق ــپ، مى ــسالم دائىرىــسىدىن چىقىرىۋېلى ــسىرنى ئى مى

ــى    ــسالم ئهللىرىن ــدىغان ئى ــۇر ئالى ــسىردىن ن ــدىغان، مى ــم ئۆگىنى ئىلى
ــارەت   ــتىن ئىب ــزىگه ئايالندۇرۇش ــۇزۇش مهركى ــهرىئىتىنى  ... ب ــسالم ش ئى
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. چهتكه قېقىش، ئۇنىـڭ پىالنىنـى ئىجـرا قىلىـشنىڭ باشـلىنىش نۇقتىـسى             
بىــــرى ①هر ئۆلىمالىرىــــدىن دىلــــى ئۇچــــۇق، بهســــىرەتلىكئهزھ

ــداق    ــۈزىگىال مۇن ــڭ ي ــپ، ئۇنى ــاپ قېلى ــسىتىنى بايق ــڭ مهق ناپولېئوننى
ــگهن ــساڭ   «: دې ــۇلمان بول ــى مۇس ــدەك ھهقىق ــهن دەۋا قىلغان ئهگهر س

بــۇ . يۇرتــۇڭ فرانــسىيىدە ئىــسالم شــهرىئىتىنى ئىجــرا قىلغــان بۇالتتىــڭ 
ــپ،   ــكه قېقى ــهرىئهتنى چهت ــپ ش ــۆزۈڭ  يهرگه كېلى ــا ئ ــڭ ئورنىغ  ئۇنى

  »...تۈزگهن قانۇننى دەسسىتىپ يۈرمهيتتىڭ
ــوڭ  ــڭ چــ ــارتۇقچىلىقى«ھۇجۇمنىــ ــبهئه » ئــ ــان مهتــ بولغــ

مهسىلىــسىگه كهلــسهك، ناپولېئوننىــڭ مهتــبهئه ئېلىــپ كېلىــشىدە كــۆپ 
ــار ــهۋەبلهر ب ــستىئان  . س ــدىن خرى ــسىر خهلقى ــاپولېئون مى ــدىن ن جۈملى

ــسۇنۇشنى   ــا بوي ــڭ بۇيرۇقىغ ــۋىقات قاراقچىلىرىنى ــدىغان تهش تهلهپ قىلى
ــىدۇ    ــبهئهدە باس ــۇ مهت ــى ش ــاپولېئون   . ۋەرەقىلىرىن ــۋىقاتتا ن ــر تهش بى

ــدۇ  ــداق دەي ــۇق   «: مۇن ــسۇزالرغا تول ــشىنىش فران ــازا ۋە قهدەرگه ئى ق
  .بويسۇنۇشنى، ئۇالرغا قارشى تۇرماسلىقنى الزىم تۇتىدۇ

ــشى ۋە     ــپ كېلى ــتىدىن غالى ــسىر ئۈس ــسۇزالرنىڭ مى ــۈنكى، فران چ
  ».ستىال قىلىشى اللهنىڭ تهقدىرى بىلهن بولغانمىسىرنى ئى

ــدىن   ــهرىئىتىنى تهدرىجـــى ئهمهلـ ــسالم شـ ــاپولېئون يهنه ئىـ نـ
نــى شــۇ مهتــبهئهدە بۆلــۈپ »نــاپولېئون قــانۇنى« قالــدۇرۇش ئۈچــۈن 

  .باسىدۇ
ــسىتىگه تامــامهن زىــت   ــنچه ناپولېئوننىــڭ مهق ــبهئه كېيى ــۇ مهت ب

ــ   ــشقا ئى ــلىرىنى تارقىتى ــسالم مىراس ــدا ئهرەب ئى ــڭ .  شلىتىلدىھال بۇنى
شـــۇڭا بـــۇنى ھۇجۇمنىـــڭ   . بولۇشـــىنى نـــاپولېئون ئويلىمىغـــان  

  .دېگىلى بولمايدۇ» ئارتۇقچىلىقى«
بولمىش فىرئهۋننىڭ قېزىشقا » ئارتۇقچىلىقى «ھۇجۇمنىڭ ئىككىنچى 

   !كهلگهن ئىلمىي تهكشۈرۈش ئۆمىكىنىڭ غهرزى تېخىمۇ يامان
  

  
  .ڭغا بهك ئۆچ ئىدىبۇ ئۆلىما شهيخ شهرقاۋىي، ناپالېئون ئۇنى①
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ــرى   ــشۇناسالرنىڭ بىـ ــۇق شهرقـ ــى ئوچـ ــهرق « گېپـ ــېقىن شـ يـ
دېـــگهن كىتابتـــا مۇنـــداق ①»جهمئىيىتـــى ۋە مهنىـــۋى مهدەنىيىتـــى

بىــز كىرگهنلىكــى ئىــسالم ئېلىــدە ئىــسالمدىن بــۇرۇنقى      «: دەيــدۇ
ھهزارەتلهرنــى قېــزىش ئۈچــۈن يهر كولىــدۇق، مۇســۇلمانالر ئىــسالمدىن 

ــا  ــدىلهرگه قايت ــۇرۇنقى ئهقى ــوق ب ــز ي ــگهن تهمهيىمى ــۇالر . رمىكىن دې ئ
ئىسالم بىـلهن شـۇ ھهزارەت ئارىلىقىـدا تۇراقسىزلىـشىپ كهتـسىال بىـزگه              

  ».كۇپايه
نىــڭ »ئىلمىــي گۇرۇپپــا«ھۇجۇمچىالرغــا ھهمــراھ بۇلــۇپ كهلــگهن 

بــۇ گۇرۇپپىنىــڭ نىــشانى ئىلمىــي نىــشان ... نىــشانىمۇ شــۇنداق ئىــدى
ــا ئورىنى   ــي تونغ ــۇ ئىلمى ــى ئ ــتىن، بهلك ــستىئانلىق بولماس ــان خرى ۋالغ

ــۇپ،  ــالمىش  -16بولـ ــستىئانالرنىڭ ئاتـ ــالنغان خرىـ ــىردىن باشـ ئهسـ
  !ئىلمىي ئېكسپېدىتسىيىلىرىنىڭ بىرى

. ئهتىقىلىرى نهچچه مىڭ يىلالردىن بىرى بار ئىدى-فىرئهۋننىڭ ئاسارە
... ئوغرىالنغانلىرى ئوغرىلىنىپ، بۇالنغانلىرى بۇلىنىپ تۇردى

كهللهر بۇالرنى مىسىرنى زىيارەت قىلىپ ئىبادەتخانىالر، گىگانت ھهي
. كهلگهنلهر كۆرۈپ، يىراق ئۆتمۈشنىڭ ئاجايىباتلىرىنى تاماشا قىلدى

بۇ ئىشالر . كۆرمىگهنلهرگه دەپ بهردى. يۇرتىغا ئىبرەت ئېلىپ قايتتى
مىسىرلىق مۇسۇلمانالرمۇ بۇ ئاجايىباتالرنى . داغدۇغىسىز شۇنداق كېتىۋەردى

لېكىن بۇ ئاجايىباتالر ئۇالرنىڭ . ن زوقالندىنهپس ھۈنهرلهردى. كۆردى
بۇ . تۇيغۇسىدا ئۆتمۈشتىكى قهۋملهر قالدۇرۇپ كهتكهن بۇتالر ئىدى

مۇسۇلمانالر بىلهن ئاشۇ بۇتپهرەسلهر ئوتتۇرىسىدا مۇناسىۋەت ئۆزۈلگهن 
. ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهرقانداق جايلىرىدىكى ئهھۋال شۇنداق. ئىدى

ۇن، ياكى شام ۋە ئىراقالردا ياكى باشقا ئهرەب يېرىم ئارىلىدا بولس
   ياشىغان جايالردا شۇ ئهللهردە بولسۇن ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن

  . . .  ھهممه جايدا تېپىلىدۇ  ئهتىقىلىرى   - ئاسارە  بۇتپهرەسلهرنىڭ
   

Near East;culture and Socsiety, Edited bt. Culer Young ①ناملىق كىتابقا قاراڭ 
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بۇتالر . ئېشىپتۇ، كىشىلهر مۇسۇلمانلىقتا، بۇتالر تۇپا تېگىدەيىلدىن مىڭ 
  .كىشىلهردە پهقهت ئىبرەت ئېلىش تۇيغۇسى قوزغايدۇ
تــوپىالڭ قىلىــۋەتكهن -لــېكىن ھهرقايــسى ئهللهرنــى قېزىــپ ئــاال

ــۈش     ــپ ئۆتمــ ــى قىزىــ ــسالمىي زېمىنالرنــ ــستىئانالرنىڭ ئىــ خرىــ
ــۇلمانال   ــسىتى مۇس ــشتىكى مهق ــپ چىقى ــى قىزى ــسالم ھهزارەتلىرىن ردا ئى

ــپ،       ــدا قىلى ــسىزلىق پهي ــسىدا تۇراق ــلهر ئوتتۇرى ــۇ ھهزارەت ــلهن ش بى
مانــا بــۇ نــاپولېئون . دىنـسىزالشتۇرۇشقا شــارائىت ھازىرالشــتىن ئىبــارەت 

گۇرۇپپىنىــڭ » ئىلمىــي«ئــۆزى بىــلهن بىلــله مىــسىرغا ئېلىــپ كهلــگهن 
  !نىشانى
ــالىيالر« ــسىتى    » زىي ــڭ مهق ــۇر گۇرۇپپىنى ــدەك مهزك دەپ يۈرگهن
ــۇ ــي«ل نوق ــاددىلىقتۇر  » ئىلمى ــالۋاالرچه س ــيىش ك ــدىرىش دې ــۇ . قى ش

ــداق    ــسهتنىڭ ئۇنــ ــلى مهقــ ــۆزى ئهســ ــدىكىلهرنىڭ ئــ گۇرۇپپىــ
ئهســلى مهقــسهت مىــسىر   . ئهمهســلىكىگه شــاھىت بۇلــۇپ تۇرۇپتــۇ   

مۇســۇلمانلىرى ئوتتۇرىــسىدا فىرئهۋىنچىلىــك قىزغىنلىقــى پهيــدا قىلىــپ، 
ــر   ــسالمدىن يى ــسالمغا ئهمهس، ئى ــۇلمانالرنى ئى ــسىرغا تهۋە مۇس اق مى

ھـاپىز ئىبـراھىم مۇنـداق      » نىـل شـائىرى   «بۇ ھهقـته    . قىلىشتىن ئىبارەت 
  :دەيدۇ

  مهن بىر مىسىرلىق يىلتىزىم ئېهرامغا تۇتاش،
  .بولمىدى يوقاش زامانالر بۇيى ئېهرامدا

ــان     ــېئىرالرنى يازغـ ــۇلمانچه شـ ــراھىم گهرچه مۇسـ ــاپىز ئىبـ ھـ
ــۆ     ــت ئ ــل سۈيىقهس ــدا رەزى ــال ئۇنىڭ ــسىمۇ، يهنى ــهتتىبول . زىنى كۆرس

ــت     ــل سۈيىقهس ــدەك، رەزى ــشۇناس دېگهن ــۇق شهرق ــى ئۇچ ــى گېپ ھېلىق
ئىــسالم بىــلهن بــۇرۇنقى ھهزارەتــلهر ئوتتۇرىــسىدا تۇراقــسىزلىق پهيــدا  

  .قىلىش
ــسانالر   ــېقىش، ئۇنىــڭ ئورنىغــا ئىن ئىــسالم شــهرىئىتىنى چهتــكه ق
ــىدىن    ــسالم دۇنياسـ ــسىرنى ئىـ ــسىتىش، مىـ ــانۇننى دەسـ ــۈزگهن قـ تـ

چــــۈن ۋە مىــــسىرنى دىنــــسىزالشتۇرۇش ئۈچــــۈن ئــــايرىۋېتىش ئۈ
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فىرئهۋنچىلىـــك قىزغىنلىقىنـــى پهيـــدا قىلىـــش ناپولېئوننىـــڭ ھۇجـــۇم 
ــشانى ــتىكى ئاساســلىق نى ــسىپ تاشــالش  . قوزغاش ــولىنى كې ــرىيه ي ئىمپې

  .قۇشۇمچه نىشان
ــله ئېلىـــپ كهلـــگهن   ــاپولېئون بىلـ ــشغالىيهتچىلهرنىڭ نـ «  ئىـ

قىــپ، ئــازغۇنلۇق پهيــدا قــاھىرە كوچىلىرىغــا يالىڭــاچ چى» پاھىــشلىرى
ــاتتى ــشىۋازلىقنى تارقـ ــدى، پاھىـ ــالالرنى . قىلـ ــۇلمانالر ئايـ بهزى مۇسـ

» ئاســارەت ئاجايىبــاتلىرى«بــۇ ھهقــته . تهقلىــد قىلىــشقا كۈشــكۈرتهتتى
  .دېگهن كىتابىدا كۆپ توختىلىدۇ

نـــاپولېئون مىـــسىرنى بېـــسىۋالغان كۈننىـــڭ ئهتىـــسى دۇنيـــا  
ىگه قايتىــپ كــېلىش چــاقىرىقى يهھۇدىلىرىغــا ئاتــا بوۋىلىرىنىــڭ ۋەتىــن

ــاردى ــساق     . چىق ــا قوش ــۇقىرىقى ئهھۋالالرغ ــۋالنى ي ــى ئهھ ــۇ ئىكك ب
ــتى     ــستىئانلىق سۇيىقهسـ ــشتىكى خرىـ ــسىرغا كېلىـ ــڭ مىـ ناپولېئوننىـ

ــكارىلىنىدۇ ــۇدىالر   . ئاشـ ــشىدا يهھـ ــڭ قوزغىلىـ ــسىيه ئىنقىالبىنىـ فرانـ
 نــاپولېئوننىمۇ يهھــۇدىالر يېتىــشتۈرگهن. ناھــايىتى چــوڭ رول ئوينىغــان

ــا يـــول كۆرســـهتكهن ئۇنىـــڭ مىـــسىرنى بېسىۋېلىـــشىغا . ۋە ئۇنىڭغـ
  .ھهمكارالشقان

ــى    ــڭ ھهقىق ــسىيه ھۇجۇمىنى ــۇالر فران ــا ب ــارتۇقچىلىقلىرى«مان » ئ
ــۆزلىمهيدۇ     ــۇنى س ــابلىرى ب ــارىخ كىت ــدىكى ت ــڭ قولى . ياۋرۇپالىقالرنى

تــارىخچىالر ياۋرۇپــالىق ئۇســتازلىرىدىن قارىــسىغا » مۇســۇلمان«كاتتــا 
ــشى  ــل قىلى ــۇتتى  . دۇنهقى ــا ت ــستىتىنى ئوقق ــاپولېئون ئهزھهر ئونۋېرى . ن

  .ئهزھهرنى ئات ئېغىلى قىلدى
 مىـــسىرلىقالرنى ئىـــسالم دىنىـــدىن مهجبـــۇرىي يانـــدۇرماقچى  

ئۇنىـــڭ بـــۇ ھامـــاقهتلىكلىرى فېرانـــسىيهنى ئىـــسكهنجىگه . بولـــدى
ئالغــان ھهربىــي ۋە سىياســىي شــارائىتالرغا قوشــۇلۇپ، نــاپولىئوننى      

ئىـشغالىيهتچى  . رانـسىيىگه قايتىـشقا مهجبـۇر قىلـدى       مىسىرنى تاشـالپ ف   
  .كاپىرالرغا مۇسۇلمانالرنىڭ غهزىپى بارغانچه ئاشماقتا ئىدى
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ــۇننىڭ      ــشغالىيهتچى قوش ــي ئى ــۇاليمان ھهلبى ــلهن س ــڭ بى  بۇنى
   ①.ناپولېئوندىن كېيىنكى قوماندانى كۈلهيبىرنى ئۆلتۈرەتتى
يتىنى مىسىردىن ھهرخىل شارائىتالر بىرلىشىپ فرانسىيه ئىشغالى

بىراق ...  ئايرىلىشقا مهجبۇرالپ، فرانسىيه ئىشغالىيتىنى ئاخىرالشتۇردى
ئىلمىي «. ئاخىرالشمىدى» ئارتۇقچىلىقلىرى«ئهپسۇسكى بۇ ئىشغالىيهتنىڭ 

بۇ گۇرۇپپىنى ئېلىپ كهلگهن ئىشغالىيهتچىلهر » تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسى
  .كهتسىمۇ، كهتمهي ھهرىكىتىنى داۋامالشتۇردى

ــۇ ــش   ب ــر ئى ــاالرلىق بى ــران ق ــز   .  ھهي ــۇنى بى ــۈنگىچه ئ ــا بۈگ ت
ــىنهلمهيۋاتىمىز ــدەك،   ! چۈشـ ــۇلمانلىقنى دەۋا قىلغانـ ــاپولېئون مۇسـ نـ

. مۇســۇلمانلىقنى دەۋا قىلغــان ئىــشغالىيهتچىلهر ئــۆز پېــتىچه قېلىــۋەردى
ــىلهن ــا : مهس ــۇاليمان پاش ــسىيهپهرەس س ــايىتى  . فېران ــيىن ناھ ــۇ كې ئ

ــدى ــاپولېئون ق. چــوڭ رول ئوينى ــان  ن ــدا قۇرغ ــۇنىرە رايونى اھىرەنىــڭ م
بــۇ . ئهتىقىلىــرى ئىنىــستىتوتىمۇ جايىــدا قالــدى   -فىــرئهۋن ئاســارە 

ــا   ــدا تۇرماقتـ ــۆز ئورنىـ ــازىرغىچه ئـ ــا ھـ ــستىتۇت تـ ــسىيه . ئىنـ فرانـ
ئىـــشغالىيهتچىلىرى شـــارائىت يـــار بهرمىگهنلىكـــى ســـهۋەبىدىن     
ــۇرالمىغان    ــشقا ئاشـ ــى ئىـ ــق پىالنلىرىنـ ــستىئانلىق، يهھۇدىلىـ    خرىـ

ــس ــدىر   ،   ىمۇبولـ ــا  تهقـ ــى  ئۇالرغـ ــشقا  پىالنلىرىنـ ــۇرۇپ  ئىـ   ئاشـ
  .نى نېسىپ قىلدى» ھهممهد ئهلى كهبىرۇم«شهخس  بېرىدىغان

 
مىسىرلىقالر فېرانسىيه ئىشغالىيهتچىلىرىگه كهم ئۇچرايدىغان باھادىرلىق ۋە قهھرىمانلىق بىلهن ①

 ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىالر ئوقۇپ يۈرگهن تارىخ ئۇالرنىڭ بۇ قهھرىمانلىقلىرى ھازىرقى. قارشىلىق كۆرسهتتى
نىڭ فېرانسىيىلىكلهرگه تاقابىل تۇرۇشى بولماستىن، بهلكى ›› مىسىرلىقالر‹‹كىتابلىرىدا تهسۋىرلهنگهندەك، 

بۇ خىرىستىئانالرغا قارشى ئىسالم جىهادى . نىڭ ئىشغالىيهتچى كاپىرالرغا قارشى تۇرۇشى ئىدى››مۇسۇلمانالر‹‹
ناپالېئون خىرىستىئانالرغا قارشىلىق كۆرسىتىش . جىهادقا دىنىي ئۆلىماالر رەھبهرلىك قىلدى:   شۇكىپاكىت. ئىدى

: ئهڭ چوڭ پاكىت شۇكى... ھهركىتىنىڭ ئاساسى بولغان ئهزھهرگه چىش تىرنىقى بىلهن ئۆچ بولۇپ كهتتى
ئۇنىڭ مۇسۇلمانلىقى .  ئىدىبهلكى مۇسۇلمان. كۇلهيبىرنى ئۆلتۈرگهن سۇاليمان ھهلبىي مىسىرلىق ئهمهس ئىدى

ئۇ . ئۇنى مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنىغا باستۇرۇپ كىرگهن ئىشغالىيهتچىلهرنىڭ قۇماندانىنى ئۆلتۈرۈشكه ئۈندىدى
ۋەتهنپهرۋەرلىكنىڭ مىسىرلىقالرنى . چاغدا تېخى ۋەتهنپهرۋەرلىك دەۋالىرى ئوتتۇرىغا چىقمىغان ئىدى

ئوقۇغۇچىالرغا  بۇ كۈنلهردە . تېخىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدىفېرانسىيلىكلهرگه قارشى تۇرۇشقا ئۈندىشى 
بۇمۇ مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان ... ئۆگىتىۋاتقانلىرىمىز بۇ ئهمهلىي تارىخقا ئويغۇن كهلمهيدىغان يالغانچىلىقتۇر

 !ئىدىيىۋى ھۇجۇمنىڭى بىر ئاسارىتى
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  مۇھهممهد ئهلىنىڭ رولى
ــى  ــۇھهممهد ئهل ــۇركهتكهن -م ــامى پ ــسىق ن ــق ۋە زال...  سې ىملى

ئـــۇنى ئوســـمان . رەھىمـــسىزلىكته داڭـــق چىقارغـــان بىـــر شـــهخس
ــله ــدا تاپــشۇرمىغانالرنى ئهدەپلهشــكه -ئىمپېرىيىــسى غهل پــاراقنى ۋاقتى

ــكهن ــاھ     . ئهۋەت ــىرتىغا بارگ ــڭ س ــايكىلىرى كهنتنى ــڭ ش ــۇ ۋە ئۇنى ئ
 ســـوقتىلىق بىـــلهن كىـــشىلهرنى -تـــاالڭ ۋە قـــاقتى-قـــۇرۇپ، بـــۇالڭ

 ئهلـــى ۋە ئۇنىـــڭ شـــايكىلىرىنىڭ قورقۇتـــۇپ، ئـــۇالرنى مـــۇھهممهد
) گهرچه ئېغىـر بولـسىمۇ    (پـاراق تاپـشۇرغان     -دەردىنى تـارتقۇچه غهلـله    

ــۋەتكهن ــۈزۈككهن دېگۈزىـ ــلىكته  . تـ ــى ھوقۇقپهرەسـ ــۇھهممهد ئهلـ مـ
ــدى   ــهخس ئىـ ــكهن شـ ــسىگه يهتـ ــۇق دەرىجىـ ــۇ بهك ... مهجنۇنلـ ئـ

  ① !ئىدى» ياراملىق«
سىرغا بىزنىــڭ قــولىمىزدا فرانــسىيىنىڭ مــۇھهممهد ئهلىنــى مىــ     

ــشلهتكهنلىكىنى     ــسىم ئىـ ــۇلتانغا بېـ ــشته سـ ــپ ئهۋەتىـ ــي قىلىـ ۋالىـ
ــوق  ــت ي ــدىغان پاكى ــدا  ... جهزمىلهي ــاالمهتلهردىن قارىغان ــل ئ ھهرخى

  .شۇنداقتهك تۇرىدۇ
ــدا    ــى ھهرھال ــۇھهممهد ئهل ــېكىن م ــمانىيالر  -1805ل ــى ئوس يىل

ــدى   ــسىرغا ئهۋەتىل ــدىن مى ــشغالىيهتچىلىرى   . تهرىپى ــسىيه ئى ــۇ فران ب
ــسىردىن چېك ــدىكى  مىـ ــۇلتانىنىڭ ھامىيلىقىـ ــۇكىيالر سـ ــپ، مهملـ ىنىـ

  .باشقۇرۇشنى ئهسلىگه كهلتۈرگىنىگه ئۈچ يىل بولغان ۋاقىت ئىدى
مــۇھهممهد ئهلىنــى فرانــسىيه تولــۇق قوينىغــا ئېلىــپ، ئــۆز       

  !پىالنلىرىنى ئۇنىڭ قۇلى بىلهن ئىجرا قىلدى
ــانىڭ     ــۇاليمان پاشـ ــسىيهپهرەس سـ ــا فېرانـ ــسىيه ئۇنىڭغـ فرانـ

هينـــى زامانـــدىكى ئهڭ زامـــانىۋى قـــورالالر بىـــلهن باشقۇرۇشـــىدا ئ
  مۇنتىزىم بىر ئارمىيه قۇرۇپ بهردى قورالالنغان

  
ئىــسالمغا قارشــى تۇرۇشــتا چــوڭ رول ئــېلىش ئۈچــۈن تالالنغــانالر ھوقــۇق مهستانىــسى ۋە رەھىمــسىز ①

ردا مهزكـۇر   قاتـارلىقال ... مـۇھهممهد ئهلـى، كامـال ئاتـا تـۈرك، جامـال ئابدۇنناسـىر             . بولۇشى كېـرەك ئىـدى    
  .شهرتلهر تولۇق تېپىالتتى
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 فرانـــسىيه ئۇنىڭغـــا ئهينـــى زامانـــدىكى ئهڭ ئىلغـــار دېڭىـــز      
  .ئارمىيىسىنى قۇرۇپ بهردى

ــامبىرى      ــز ئ ــشالر دېڭى ــي ئى ــا ھهربى ــا دىمياتت ــسىيه ئۇنىڭغ فران
  .قۇرۇپ بهردى

ــتۇرۇش    ــشائاتىنى راۋانالش ــۇ ئىن ــسىرنىڭ س ــا مى ــسىيه ئۇنىڭغ فران
  .رنى سېلىپ بهردىئۈچۈن ھهقسىز كۆۋرۈكله

فرانــسىيه مۇشــۇ ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىنى مــۇھهممهد ئهلىنــى      
ياخـــشى كـــۆرگهنلىكتىن قىلـــدىمۇ؟ يـــاكى مىـــسىرنى ياخـــشى      

  كۆرگهنلىكتىن قىلدىمۇ؟
بهلكـــى فرانـــسىيه ئىـــشغالىيهتچىلىرى ئىجـــرا قىاللمىغـــان     

  .خرىستىئانلىق پىالنلىرىنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئىدى
ــسىرنى   ــى مى ــۇھهممهد ئهل ــقا  م ــتىن باش ــسالمىي مهركهز بولۇش ئى

بىــر نهرســىگه ئايالندۇرۇشــتا، ئــاخىرى بېرىــپ مىــسىرنى ئىــسالم       
ئـــۇ . تهۋەلىكىـــدىن چىقىرىۋېتىـــشته ناھـــايىتى چـــوڭ رول ئوينىـــدى

ــدۇ     ــا بىلمهي ــدۇ، ي ــا بىلى ــانلىقىنى ي ــۇنداق رول ئېلىۋاتق ــڭ ش . ئۆزىنى
ــا قارىغا   ــىرنىڭ ئهھۋالىغ ــال ئابدۇناس ــۈرك ۋە جام ــا ت ــال ئات ــدا كام ن

ــۇق      ــانلىقىنى تۇل ــداق رول ئويناۋاتق ــڭ قان ــى ئۆزىنى ــۇھهممهد ئهل م
مهيلــى ئــۇ بىلــسۇن، يــاكى بىلمىــسۇن . بىلــسه كېــرەك دېگــۈمىز كېلىــدۇ

ــشاش   ــى ئوخ ــدىغان رول ــڭ ئالى ــر ئۇنى ــڭ  . بهرىبى ــان رولنى ــۇ ئالغ ئ
ــشاش ــسىمۇ ئوخـ ــيهت  . نهتىجىـ ــرا قىلغۇچىالرنىـــڭ نىـ پىالننـــى ئىجـ

هتئىيــنهزەر شۇنىــسى ناھــايىتى   مهقــسهتلىرى قانــداق بۇلىــشىدىن ق  
ــسۇن  : ئېنىقكــى ــدا بول ــاڭلىق يــاكى ئاڭــسىز ھال ھهقىقــى مۇســۇلمان ئ

ــدۇ   ــز ئالماي ــى ھهرگى ــداق رولن ــۇلمانلىقى  . ئۇن ــڭ مۇس ــۈنكى، ئۇنى چ
  .ئېلىشتىن توسىدۇ» يوليۇرۇق«ئۇنى ئىسالم دۈشمهنلىرىدىن 

مــۇھهممهد ئهلىنىــڭ دىــن دۈشــمهنلىرىگه خىــزمهت قىلىــشتا      
ــداق رول ئو ــمهنلهرنىڭ  قانـ ــۈن دۈشـ ــىنىش ئۈچـ ــانلىقىنى چۈشـ ينىغـ

دۈشـــمهنلهرنىڭ مهقـــسىتى ئىـــسالم . مهقـــسىتىنى چۈشـــىنىش كېـــرەك
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ــوق قىلىـــش  ــۈنلهي يـ ــى  . دىنىنـــى پۈتـ ــۇ پىالنىنـ ــۇالر بـ ــېكىن ئـ لـ
ــۇرىدۇ      ــشقا ئاش ــۈپ ئى ــقۇچالرغا بۆل ــۇئهييهن باس ــك م . ئىمكانىيهتلى

ئوســــمان ئىمپېرىيىــــسىنى يــــوق قىلىــــش، ئىــــسالم دۇنياســــىنى 
ــاۋۋال    غهربل ــسىرنى ئـ ــقان مىـ ــۇ ئهزھهر جايالشـ ــتۈرۈش، بولۇپمـ هشـ

ــايلىرىنى     ــان جــ ــىنىڭ قالغــ ــسالم دۇنياســ ــتۈرۈپ، ئىــ غهربلهشــ
ــشان     ــقۇچلۇق نى ــالش باس ــسىردىن باش ــنى مى ــسالم . غهربلهشتۈرۈش ئى

  .دۇنياسىنى تهلتۆكۈس يوق قىلىش ئاخىرقى نىشان
ــدى      ــشىپ بول ــشقا ئې ــش ئى ــوق قىلى ــسىنى ي ــمان ئىمىرىي . ئوس

ــدىيىۋى ھۇ ــى   ئى ــى قهدىم ــنىڭ بىرىنچ ــارقىلىق غهربلهشتۈرۈش ــۇم ئ : ج
ــىلىق     ــۈرۈپ، قارش ــى ئۆلت ــش روھىن ــاد قىلى ــى جىه ــستىئانالرغا قارش خرى

بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئهقىــدىنى يــوق قىلىــشقا تــوغرا . كۆرسىتىــشنى تــۈگىتىش
ئىــــسالم ئهقىدىــــسى مۇســــۇلمان كىــــشىگه ئۆزىنىــــڭ . كېلىــــدۇ

ــاپىرلىقىنى، ئۇال  ــمهنلهرنىڭ ك ــۇلمانلىقىنى، دۈش ــاد  مۇس ــى جىه ــا قارش رغ
قىلىپ، ئۇالرنىـڭ ئىـسالم زېمىنىنـى ئىگهللىۋېلىـشىغا يـول قويماسـلىقنى             

مۇســۇلمانالر غهربلىــشىپ كهتــسه ئــۇالردا مۇنــداق .  ئهســلىتىپ تۇرىــدۇ
خىيـــال بولمايـــدۇ، مۇســـۇلمانالردا بولىـــدىغان ئىمـــانىي ۋىجـــدان  

ــدۇ ــشىش.  بولماي ــسۇنغاندىن   (غهربلى ــكه بوي ــشالردا غهرب ــي ئى ھهربى
ــ ــسىغا   ) يىنكېــ ــڭ بېقىندىــ ــىنى غهربلىكلهرنىــ ــسالم دۇنياســ ئىــ

چــۈنكى ئىــسالم دۇنياســى غهربلهشــكهن چاغــدا ئــۆزىنى . ئايالندۇرىــدۇ
ــكه تهۋە دەپ     ــى غهرب ــدۇ، بهلك ــىغا تهۋە دەپ تونۇماي ــسالم دۇنياس ئى

. شۇنىڭ بىـلهن ئۇنىـڭ غهربـتىن ئـايرىلىش خىيـالى بولمايـدۇ            . تونۇيدۇ
ۇش خىيالىغـــا كهلگهنـــدىمۇ، بۇلـــ» مۇســـتهقىل«ھهتتـــا ئايرىلىـــپ 

بېقىنــدىلىق دائىرىــسىدە خوجىلىرنىــڭ ســىزىپ بهرگهن ســىزىقىدىن     
  .چىقالمايدۇ

ئهمـدى فرانـسىيه    . بىز ئهمـدى دۈشـمهنلهرنىڭ پىالنىنـى بىلـدۇق        
قىلىـپ تۇرغـان مۇھهممهدئهلىنىـڭ رولىغـا قـاراپ          » يىراقتىن كـونترول  «

  !باقايلى
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خرىــستىئانلىق فرانــسىيه مىــسىردا ئىجــرا قىلمــاقچى بولغــان     
ــۇنى ســۇلتاندىن مۇســتهقىل   ــۇپ، ئ ــى چۇڭۇت ــى، مــۇھهممهد ئهلىن پىالن

ــارچىالپ  . بولۇشــقا كۈشــكۈرتۈش ــى پ ــسالم دۆلىتىن ــدا ئى ــداق قىلغان بۇن
ــدۇ  ــتۇرغىلى بولى ــيالر دوراپ،   . ئاجىزالش ــقا ۋالى ــى باش ــۇھهممهد ئهلىن م

شــۇنىڭ . ئارقىــدىن ســۇلتاندىن يــۈز ئــۆرۈپ مۇســتهقىل بولىــدۇ -ئارقــا
ــلهن  ــدۇ-خهلىپىلىــك چــاكبى ــۇ ...  چېكىــدىن بۆســۈلۈپ يىمىرلى مانــا ب

چاغــدا مۇســتهقىل بولغانــدىن كېيىنكــى مىــسىرنى غهربلهشــتۈرۈپ،      
داۋاملىــق غهربــكه بېقىنىــدىغان، ئىــسالمغا قارىمايــدىغان قىلىــش      

  .پىالنى يولغا قويۇلىدۇ
فرانـسىيه  . مۇھهممهد ئهلـى بـۇ رولنـى ناھـايىتى ياخـشى ئالـدى            

ــۇرۇپ بهرگهن فې ــدۇرۇپ    ق ــق قىل ــا مهش ــۇاليمان پاش ــسىيپهرەس س ران
بهرگهن ئــارمىيه مــۇھهممهد ئهلىنىــڭ خهلپىلىكــتىن مۇســتهقىل بولۇشــقا 

ــرەككه كهلــدى  ــپىگه قارشــى تۇرۇشــىدا ئۇبــدان كې . ئۇرۇنىــشىدا ۋە خهل
بــۇ ئــارمىيه برىتــانىيه ئارىالشــمىغان بولــسا، خهلىپىلىكنىــڭ قوشــۇنىنى  

كۆرۈنۈشــته خهلىپىنىــڭ ســېپىدە   بېرىتــانىيه ... يېڭىۋالغــان بــۇالتتى 
ــۇردى    ــهپته ت ــقا س ــته باش ــۇرۇپ، ئهمهلىيهت ــۇلتاننىڭ  . ت ــانىيه س برىت

ــتلۇقىنى« ــر    » دوس ــلهن بى ــش بى ــتلۇقىدىن ئهال بىلى ــسىيهنىڭ دوس فران
ۋاقىتتـــا فرانـــسىيهنىڭ مىـــسىردا نوپـــۇز تىكلىـــشىگه يـــول قۇيـــۇپ، 
ــزمهت       ــلهن خى ــول بى ــقىچه ي ــشانىغا باش ــاش نى ــستىئانلىقنىڭ ب خرى

برىتـانىيه مـۇھهممهد ئهلىنـى كۆرۈنۈشـته چهكـلهپ خهلىـپىگه            ... ىقىلد
ــدى دەل شــۇ ۋاقىتنىــڭ ئۆزىــدە مــۇھهممهد ئهلىنىــڭ  . ھۇجــۇم قىلغۇزمى

ــسىمۇ،      ــۇلتانغا تهۋە بول ــا س ــولالپ، ئاتاقت ــي ق ــتهقىللىقىنى ئهمهلى مۇس
ــول       ــىغا ي ــشاھ بولۇش ــدىكى پادى ــخورلۇق تۈزۈمى ــته مىراس ئهمهلىيهت

ـ     . ( قويدى ستىئان ياۋرۇپـالىرى بىرلىـشىپ، مـۇھهممهد       بـۇ ئهسـنادا خرى
چـۈنكى ئـۇ خـۇدىنى بىلـمهي،        . ئهلىنى ناپىرن جېڭىـدە ۋەيـران قىلـدى       

. خرىـــستىئان دۆلىتـــى يۇنانغـــا ھۇجـــۇم قىلىـــشقا پېتىنغـــان ئىـــدى
خرىـــستىئانالر ئـــۇنى پهقهت ئىـــسالمغا قارشـــى تۇرغـــۇزۇش ئۈچـــۈن 
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يــاردەمگه ئــۇ شــۇنداق قىلــسا ھهمــمه . چۇڭايتقــان ۋە قۇرالالنــدۇرغان
ــشىدۇ ــستىئانالرنىڭ   . ئېرىـ ــۇپ، خرىـ ــسىي تهمهدە بۇلـ ــاۋادا شهخـ نـ

ــرەك   ــلهش كې ــۇنى ئهدەب ــسا ئ ــپ قوي ــرەرىگه چېقىلى ــسا . بى زۆرۈر تېپىل
  . )تولۇق ۋەيران قىلىشقىمۇ بولىدۇ

ــا     ــسىنى ياۋروپاغـ ــتۈرۈش ۋەزىپىـ ــى غهربلهشـ ــۇھهممهد ئهلـ مـ
... ىئوقۇغــۇچى ئهۋەتىــش سىياســىتىنى يولغــا قۇيــۇش بىــلهن ئورۇندىــد

بــۇ سىياســهت ئهمهلىيهتــته مــۇھهممهد ئهلــى قىلغــان ئىــشالرنىڭ ئهڭ  
ــى  ــۇپ چىقت ــى بول ــارقىلىق  . خهتهرلىك ــۇ ئ ــۈنكى ب ــانىيلىق«چ » ئهلم

ــۇ ــلىدى -ئوق ــشكه باش ــىگه كىرى ــۇش ساھهس ــيىن . ئوقۇت ــۇنىڭدىن كې ش
ــلىدى  ــشكه باش ــىگه كىرى ــقا ساھهس ــسىرنىڭ باش ــيىن . مى ــۇنىڭدىن كې ش

  .مۇمالشتىمىسىرنىڭ باشقا ساھهلىرىگه ئو
ــلهر ــۇھهممهد ئهلىنىــڭ  : بهزى ــدۈرۈش ئۈچــۈن م ــسىرنى گۈللهن مى

بــۇ قىپقىزىــل . ئالدىــدا بۇنىڭــدىن باشــقا يــول يــوق ئىــدى دېيىــشىدۇ
  .يالغان سۆز

مــــۇھهممهد ئهلــــى مىــــسىرنى ئىــــسالمچه گۈللهندۈرۈشــــنى 
ــڭ       ــسا، ئۇنى ــان بول ــبهر بولغ ــۇلمان رەھ ــاڭلىق مۇس ــدىغان ئ خاالي

ــد  ــار ئى ــول ب ــقا ي ــدا باش ــسالم . ىئالدى ــۈن ئى ــسىرنىڭال ئهمهس پۈت مى
ــدۈرۈش،    ــى گۈللهن ــىنىڭ ئهزھهرن ــسالم دۇنياس ــۈن ئى ــىنىڭ پۈت دۇنياس
ــا      ــدىغان، ياۋروپاغ ــى تهڭ ئوقۇتى ــى ئىلىمن ــى ۋە پهنن ــى دىن ئهزھهرن
ــاتىكالرنى،     ــى، ماتېمـ ــۇرالرنى، ئېنژىنىرالرنـ ــان دوختـ ــتاز بولغـ ئۇسـ

 بـــۇرۇنقى ئاســـترونومالرنى، فىزىكالرنـــى، خېمىكالرنـــى يېتىـــشتۈرگهن
ــول      ــدىكى ي ــڭ ئالدى ــۈزۈش ئۇنى ــا كىرگ ــگه قايت ــۈللهنگهن دەۋرى گ

  .ئىدى
ــرى      ــسالم ئهللى ــارلىق ئى ــاكى ب ــى ي ــڭ ۋەتىن ــۇھهممهد ئهلىنى م

ــم  ــته ئىلىــ ــى گۈللهندۈرۈشــ ــسلىرىگه -ئهزھهرنــ پهن مۇتهخهسسىــ
ئېهتىيــاجلىق بولــسا، مــۇھهممهد ئهلــى تهقــۋادار، دىيانهتلىــك، ئۆتكــۈر 

ن، نىكاھلىنىــپ بولغــان، ئهخالقىــي   پىكىرلىــك، ئــۆزىنى توختاتقــا  
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ــالالپ     ــشىلهرنى ت ــدىغان كى ــۆزىنى تۇتۇۋاالالي ــدا ئ ــق ئالدى بۇزۇقچىلى
ــۇالر   ــسلهشتۈرۈپ، ئـ ــلهردە مۇتهخهسسىـ ــسى پهنـ ــپ، ھهرقايـ ئهۋەتىـ
ــيىلىگهن كىــشىلهرنى   ــا تهربى ئــارقىلىق ئوقۇغــۇچىالرنى ئىــسالمىي مۇھىتت

رۈپ، تـــالالپ ئهۋەتىـــپ، ھهرقايـــسى پهنـــلهردە مۇتهخهسسىـــسلهشتۈ
ئـۇالر ئـارقىلىق ئوقۇغــۇچىالرنى ئىـسالمى مۇھىتتــا تهربىـيىلىگهن بولــسا،     

پهن ئىگهلـلهپ   -ئىلىـم . ياشـالرمۇ دىننـى سـاقالپ قـاالاليتتى       . قىالاليتتى
ــۇالاليتتى ــاالقلىقتىن قۇت ــدىن  . ق ــدە قول ــشىش دەۋرى ــۇلمانالر قاالقلى مۇس

ــى  ــي ســهزگۈرلۈك ئهســلىگه كېلهتت ــدا... بېرىــپ قويغــان ئىلمى ــۇ چاغ  ب
ئىــسالم . پۈتــۈن ئىــسالم دۇنياســىمۇ گــۈللىنهتتى. مىــسىرمۇ گــۈللىنهتتى

ئهزھهرگه  دۇنياســــىنىڭ ھهرقايــــسى جايلىرىــــدىن ئوقۇغــــۇچىالر
مـــۇھهممهد ئهلـــى ئىـــسالمغا چـــوڭ خىـــزمهت قىلغـــان ... كېلهتتـــى

  .مۇسۇلمان رەھبهر بولۇپ قاالتتى
مــۇھهممهد ئهلــى شــۇنداق قىلىــشنى ئويلىــدىمۇ يــاكى باشــقا بىــر 

لىــشكه كهتتىمــۇ؟ نــاۋادا ئــۇ شــۇنداق قىلغــان بولــسا، جاھــانگىرالر يۆنى
ئـۇ روھىـي    . ئـالغىلى قويمـايتتى   » چـوڭ رول  «ئـۇنى   . ئۇنى تاللىمـايتتى  

 غهربلهشتۈرۈشــــكه -جهھهتــــتىن باشــــقا بىــــر ئىــــشنى قىلىــــشقا 
ــدى ــيىلهنگهن ئى ــقۇرالمايدىغان ئۆســمۈر  . تهربى ــۆزىنى باش ــۇ ئ شــۇڭا ئ

ــۆپلهپ ئهۋ   ــا ك ــالرنى ياۋروپاغ ــىياش ــم   ... ەتت ــسا، ئىلى ــالر خالى ياش
ــۋالالردا   ــۆپ ئهھـ ــدى، كـ ــق ئۆگهنـ ــسا بۇزۇقچىلىـ ــدى، خالىـ ئۆگهنـ

ــدى ــسىنى تهڭ ئۆگهن ــپ،  ... ئىككىلى ــپ كېلى ــسىرغا قايتى ــالر مى ــۇ ياش ب
  .غهربكه چوقۇنۇشقا باش بۇلۇپ، پۈتۈن يۇرتنى غهربكه تارتتى

ــام       ــا ئىم ــلهن نامازغ ــۆمهك بى ــر ئ ــڭ ھهربى ــۇھهممهد ئهلىنى م
ــدىغان، ــله ئهۋەتكهنلىكــى   بولى ــادەمنى بىل ــر ئ ــدىغان بى ــن ئۆگىتى  دى

ئـۇ چـاغالردا نامـازنى مۇسـۇلمانالر        . تىلغا ئالغۇچىلىكى يـوق بىـر ئىـش       
ــى ــوڭ بىلهتتـ ــىنى  . چـ ــۇلماننىڭ بولۇشـ ــدىغان مۇسـ ــاز ئوقۇمايـ نامـ

ــايتتى ــى بولم ــۇقهددەس  . تهســهۋۋۇر قىلغىل ــر م ــاز بى ــدا نام ھېچبولمىغان
ــۇلما  ــداق مۇس ــۇپ ھېچقان ــئهنه بول ــايتتىئهن ــا قارشــى چىقم . ن ئۇنىڭغ
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شـــۇڭا بىـــر تـــوپ مۇســـۇلمان بـــار يهردە ئىمامنىـــڭ بولماســـلىقىنى  
بـۇ ئهنئهنىنـى يـوق قىلىـشقا مـۇھهممهد          . تهسهۋۋۇر قىلغىلـى بولمـايتتى    

  .ئهلىنىڭمۇ ھهددى ئهمهس ئىدى
  !ئىمامالر نېمه ئىش قىلدى؟

ــۇ     ــاۋىي ئاش ــئ تهھت ــائه راپى ــا«رىپ ــرى  » كاتت ــڭ بى ئىمامالرنى
لـــېكىن ئـــۇ . ۇ فرانـــسىيىگه بارغانـــدا شـــۇنداق ئىـــدىئـــ. ئىـــدى

ــدى   ــپ كهل ــۇپ قايتى ــامى بول ــنىڭ ئىم ــانچه  . غهربلهشتۈرۈش ــر ق ــۇ بى ئ
ــسىدىكىلهر     ــدە ئائىلى ــپ كهلگهن ــسىيهدىن قايتى ــيىن فىران ــدىن كې يىل

ــى   ــدىغا چىقت ــشقا ئال ــى ئېلى ــۇنى قارش ــسىدىكىلهردىن  ... ئ ــۇ ئائىلى ئ
ــدى  ــا بۇرىۋالــ ــقا ياققــ ــۈزىنى باشــ ــۇس قىلىــــپ يــ ــۇ . نومــ ئــ

ــسىدىكىلهرنى  ــان«ئائىلى ــش  »دېهق ــستىقبالىمغا چىقى ــڭ ئى ــۇالر مىنى ، ئ
  .شهرىپىگه اليىق ئهمهس دەپ ئهيىبلىدى

كېيىــنچه ئــۇ پــارىژدا كــۆرگهن بىلگهنلىــرى ھهققىــدە بىــر كىتــاب  
 يــۈزىنى ئېچىــشنى، ئهرلهر  -يېزىــپ، ئايــالالرنى ئــازات قىلىــشنى   

ــسىنى با   ــدى؛ تان ــهببۇس قىل ــشنى تهش ــلهن ئارىلىشى ــېلىپبى ــا س : زارغ
ــيه     « ــدىغان تهنتهربى ــتۇرۇپ ئويناي ــا ماسالش ــا ئاھاڭىغ ــسا مۇزىك تان

  .دېدى» ھهرىكىتى، ئۇنى يامان ئىش دەپ قارىماسلىق كېرەك
تهبىئىيكــى مىــسىر مۇســۇلمانلىرى تهھتاۋىينىــڭ تهشهببۇســىنى     

. چـۈنكى ئـۇالردا تېخـى ئىـسالمنىڭ قالـدۇقلىرى بـار ئىـدى             . قوللىمىدى
ــرى ــسالم ئهنئهنىلى ــونترول  ئى ــى ك ــسى تهرەپلىرىن ــڭ ھهرقاي  ھاياتلىقنى

ــپ تـــۇراتتى  ــسالمىي ئهنـــئهنىلهر ئۇنـــداق    . قىلىـ ئىـــسالم ۋە ئىـ
تهشهببۇســالرنى كــۈلكىگه قويغــۇدەك ۋە قــاتتىق ئىنكــار قىلغــۇدەك      

لــېكىن قومانــدانلىق سترېلكىــسى غهربلىشىــشنى . كــۈچكه ئىــگه ئىــدى
  .كۆرسىتىۋاتاتتى

ــاۋىي   ــائه تهھت ــى ۋە رىپ ــۇھهممهد ئهل ــداق  م ــلىقى مۇن الر ئاساس
ــدى ــرال     : قىل ــدە بى ــسالم ئهللىرى ــقا ئى ــسىر ۋە باش ــا مى ــى ۋاقىتت ئهين

ــدى   ــار ئىـ ــا بـ ــزى نۇقتـ ــدى  . مهركىـ ــسالم ئىـ ــسىمۇ، ئىـ ــۇ بولـ . ئـ
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ــانلىقىنى    ( ــپ قالغـ ــدىن ئايرىلىـ ــڭ ھهقىقىتىـ ــۇلمانالرنى دىننىـ مۇسـ
ــاۋىي ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، بــۇ  ) ھــازىرچه دېــمهي تــۇرايلى رپــائه تهھت

 غهرب -ۇقتىنىــڭ يېنىــدا غــايهت كىچىــك بىــر نــۇقتىنىچــوڭ مهركىــزى ن
ھهزارىتىنــى پهيــدا قىلــدى ۋە مۇســۇلمانالرنى مۇشــۇ نۇقتىغــا كۆچۈشــكه 

ــاقىردى ــتا. چ ــشقا   -ئاس ــشقا، چوڭىيى ــا زورىيى ــك نۇقت ــۇ كىچى ــتا ب  ئاس
باشــالپ، مۇســۇلمانالر ھاياتىــدىكى ئىككىنچــى مهركىــزى نۇقتىغــا      

ــدى ــسېر . ئايالنـ ــا چوڭايغانـ ــى نۇقتـ ــا  ئىككىنچـ ــى نۇقتـ ى بىرىنچـ
ــدى ــا     . كىچىكلى ــاس نوقتىغ ــا ئاس ــك نۇقت ــپ، كىچى ــاخىرى بېرى  ئ

  .ئهسلىدىكى چوڭ نۇقتا بارغانسېرى كىچىكلهپ يوقالدى. ئايالندى
ــى    ــت كهتت ــېقىن ۋاقى ــىرگه ي ــر ئهس ــكه بى ــى كۆچۈش ــۇ تهدرىج . ب

ــتى   ــاي داۋامالش ــۈش توختىم ــراق كۆچ ــدا   . بى ــسىز ھال ــى ئۆزلۈك بهلك
ــي، سىي  ــائىي، ئهخالقىـ ــسادىي ئىجتىمـ ــىي، ئىقتىـ ــاھهلهرگه ... اسـ سـ

مهسىلىـــسى ئهۋجىـــگه » ئايـــالالر ئـــازاتلىقى«بولۇپمـــۇ . كېڭهيـــدى
بىــراق، بــۇ جايــدا مۇنــداق بىــر . بــۇ ھهقــته كېــيىن تــوختىلىمىز. چىقتــى

  نېمىشقا مۇنداق كۆچۈش يۈزبىرىدۇ؟: سوئالنى قويۇش كېرەك
بــــۇ غهربنىــــڭ ئالدىــــدا ھهربىــــي جهھهتــــتىن مهغلــــۇپ 

 مهغلۇبالرنىــــڭ غــــالىبالرنى دوراشــــقا مهســــتانه بولغــــانلىقتىنمۇ؟
بولغانلىقىــدىنمۇ؟ بۇنــداق دەپــال ئىــسالم دۇنياســى غهربلهشــكهن،      
ــۈچ      ــون ئ ــۇدا ئ ــى ئ ــدەك، بهلك ــۇپ باقمىغان ــۇلمان بۇل ــا مۇس تارىخت
ــان      ــۆزىنى ئۇنتۇغ ــدەك ئ ــاپ باقمىغان ــا ياش ــسالمىي ھاياتت ــىر ئى ئهس

  .يدۇجهرياندا يۈزبهرگهن ئىشالرنى چۈشهندۈرگىلى بولما
ــز پۈكمهيــدىغان، بهلكــى زادى   ــۇبىيهتكه ئــانچه تى ھهربىــي مهغل
 تىــز پۈكمهيــدىغان بىــر ئېتىقــادلىق ئــۈممهتته يــۈزبهرگهن مۇشــۇنداق

ــۇبىيهت       ــي مهغل ــشنى ھهربى ــوڭ يىمىرلى ــى چ ــنى، بهلك ــوڭ كۆچۈش چ
  بىلهنال  چۈشهندۈرگىلى بوالمدۇ؟

ــان   ــۇپ بولغ ــاتتىق مهغل ــىدىمۇ ق ــۇد ئۇرۇش ــۇلمانالر ئۇھ ــۇ . مۇس ئ
ــدۇ    م ــايه قىلى ــايهت كۇپ ــۇ ئ ــكه مۇن ــۇبىيهتنى تهسۋىرلهش ــۆز «: هغل ئ
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ۋاقتىــدا پهيغهمــبهر ئارقــاڭالردىن ســىلهرنى چاقىرىــپ تــۇراتتى، ســىلهر 
 -153ســـۈرە ئـــال ئىمـــران  (».ھېچكىـــشىگه قارىمـــاي قاچـــاتتىڭالر

  ) ئايهت
ــۈردى     ــگه كهلت ــاتتىق لهرزى ــۇبىيهت ق ــۇ مهغل ــۇلمانالرنى ب . مۇس

ــڭ  ــۇالر مۇئمىنالرنى ــۈنكى ئ ــشىنى   چ ــپ قېلى ــدا يېڭىلى ــاپىرالر ئالدى  ك
ــدى  ــان ئىـ ــهۋۋۇر قىلمىغـ ــال تهسـ ــران  . زادىـ ــۇالر ھهيـ ــاكى ئـ ھهتتـ

» بــۇ مۇســىبهت قهيهردىــن كهلــدى؟« قالغــانلىقتىن ئــۆزىنى باســالماي 
ســىلهرگه يهتــكهن مۇســىبهت ســىلهر دۈشــمهنگه     «: دەپ تاشــلىدى

ــىلهر      ــا، س ــدىغان تۇرس ــا تهڭ كېلى ــىبهتنىڭ يېرىمىغ ــۈزگهن مۇس يهتك
ــدىڭالر    ي ــدى؟ دې ــن كهل ــىبهت قهيهردى ــۇ مۇس ــال   ( »هنه ب ــۈرە ئ س

  ) ئايهت-165ئىمران 
لـــېكىن مهغلـــۇبىيهتتىن كېـــيىن كهلـــگهن ئىالھىـــي يوليـــۇرۇق 

! بوشىـــشىپ قالمـــاڭالر«: جـــاراھهتلهرگه شـــىپالىق مهلـــههم بولـــدى
 »قايغۇرمــاڭالر، ئهگهر مــۇئمىن بولــساڭالر ئۈســتۈنلۈك قازىنىــسىلهر    

  )ئايهت-139سۈرە ئال ئىمران (
مۇشــۇ يوليــۇرۇق نازىــل بولغانــدىن باشــالپ، ئــۇنى مۇســۇلمانالر  

ــدى ــدى ئاڭقىرىـ ــا ئهمهل قىلـ ــۇالرنى . ۋە ئۇنىڭغـ ــۇبىيهت ئـ مهغلـ
. چــۈنكى  ئــۇالر ئىمــان بىــلهن ئۈســتۈنلۈك قازىنــاتتى. بۇشاشــتۇرالمىدى

الله ئۇالرغـا تۆۋەنـدىكى ئـايهتته تونۇشـتۇرغان كىـشىلهرنى ئـۆزلىرىگه             
پهيغهمــبهرلهر بىــلهن كــۆپلىگهن خۇداگــۇي   نۇرغــۇن:ئــۈلگه قىالتتــى

ــرلىكته جهڭ قىلـــدى ــدا يهتـــكهن  . ئۆلىمـــاالر بىـ ــۇالر الـــله يولىـ ئـ
ــاش    ــمىدى، ب ــسىزالنمىدى، بوشاش ــسىزالنمىدى، روھ ــۈلپهتلهردىن روھ ك
ئهگمىـــدى، الـــله ئۆزىنىـــڭ يولىـــدا دۇچ كهلـــگهن قىيىنچىلىقالرغـــا  

ــدۇ  ــۈچىلهرنى دوســت تۇتى ــلىق بهرگ ــ. بهرداش ــۆزى پهقهتئۇالرنى : ڭ س
ــارىمىز ــتىن  ! پهرۋەردىگـــ ــشىمىزدا چهكـــ ــاھلىرىمىزنى، ئىـــ گۇنـــ

ئاشــقانلىقىمىزنى مهغپىــرەت قىلغىــن، قهدەملىرىمىزنــى مۇســتهھكهم      
قىلغىــن ۋە كــاپىر قهۋمــگه قارشــى بىــزگه يــاردەم بهرگىــن، دېگهنــدىن 
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ــدى  ــقا بولمى ــڭ   . باش ــاۋابىنى ۋە ئاخىرەتنى ــڭ س ــا دۇنيانى ــله ئۇالرغ ال
الــله ياخــشىلىق قىلغــۇچىالرنى دوســت . ئاتــا قىلــدىياخــشى ســاۋابىنى 

 )ئـــايهتلهر-148 -147 -146ســـۈرە ئـــال ئىمـــران    (».تۇتىـــدۇ
ــايىتى     ــدىمۇ ناھ ــهلىبلهرنىڭ ئالدى ــى س ــارالر ۋە ئهھل ــۇلمانالر تات مۇس

  .سهت يېڭىلدى
بـــۇ ھۇجـــۇم . تاتارالرنىـــڭ ھۇجـــۇمى بهك ئهجهللىـــك بولـــدى

ــارابىلىككه ئابباســـىي ئىمپېرىيىـــسىنى يـــوق قىلىـــپ، باغـــداد  نى خـ
ــدۇرۋەتتى ــۇپ    . ئايالن ــا بۇل ــانلىرى دەري ــۇلمانالرنىڭ ق ــدادتا مۇس باغ

ــاقتى ــگه    . ئ ــۇ دەرىجى ــسى ش ــاجىزلىقى ۋە قورقۇنچى ــۇلمانالرنىڭ ئ مۇس
ــسا،     ــۇلمانغا ئۇچرى ــار مۇس ــر تات ــسىدا بى ــدادنىڭ كوچى ــى، باغ يهتتىك

ــۇلمانغا    ــسا، مۇس ــېلىچ بولمى ــدا ق ــڭ قولى ــپ « تاتارنى ــى ئهكىلى قىلىچن
ــۈرىمهن، جايىڭــدا تــۇرۇپ تــۇرســېنى  دەپ قويــسا، مۇســۇلمان » ! ئۆلت

تاتــار قىلىچنــى ئهكىلىــپ ئــۇنى ئۆلتــۈرگىچه جايىــدىن مىــدىرلىيالماي 
شـــۇنداقتىمۇ مۇســـۇلمانالر روھىـــي جهھهتـــتىن تۈگىـــشىپ . تـــۇراتتى

كهتمىـــگهن، تاتـــارالرنى ئۆزلىرىـــدىن ياخـــشى، يـــاكى ھـــۆرمهتكه 
ر مۇســۇلمانالرنىڭ نهزىرىــدە بهلكــى تاتــارال. ســازاۋەر دەپ قارىمىغــان

بىــر تــوپ بــۇتپهرەس يــاۋايىالر ئىــدى، گهرچه ئــۇالر غــالىبالر بولــسىمۇ  
  .ھاقارەتتىن باشقىغا ئهرزىمهيتتى

ئهھلــــى ســــهلىپلهر تهييارلىقــــسىز تۇرغــــان مۇســــۇلمانالرغا 
ــدى  ــۇم قوزغى ــتۇمتۇت ھۇج ــتى ... ئۇش ــىر داۋامالش ــۇم ئىككــى ئهس . ھۇج

ــاالھىددىنىڭ زاما  ــۇلمانالر س ــاپىلىقالرنى   مۇس ــۆپ خ ــۈچه ك ــدا يهڭگ نى
ــارتتى ــۇردى    . ت ــى ق ــك دۆلهتلهرن ــاراالر كىچى ــامدا ناس ــسىر ۋە ش . مى

ــگهن،      ــشىپ كهتمى ــتىن تۈگى ــي جهھهت ــۇلمانالر روھى ــۇنداقتىمۇ مۇس ش
ــازاۋەر دەپ      ــۆرمهتكه س ــاكى ھ ــشى، ي ــدىن ياخ ــاراالرنى ئۆزلىرى ناس

 بهلكــى ناســاراالر مۇســۇلمانالرنىڭ نهزىرىــدە كرســتقا    . قارىمىغــان
ناســـاراالر مۇشـــرىك بولغاچقـــا، . چوقۇنىـــدىغان مۇشـــرىكالر ئىـــدى

. ئهخالقــسىز بولغاچقــا، مۇســۇلمانالر ئــۇالرنى زادىــال كــۆزىگه ئىلمــايتتى
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ــى  ــۈز دەيتت ــاراالرنى دەي ــلهن    .ناس ــالى بى ــدا ئاي ــۈزلهر كوچى ــۇ دەي ب
ماڭسا، ئايالى ئاشنىـسىغا ئـۇچراپ قالـسا، ئېـرى ئايالىنىـڭ ئاشنىـسى              

  .لىشى ئۈچۈن بىر چهتكه چىقىپ تۇراتتىبىلهن پاراڭلىشىۋې
ئۇنــداقتا ئېتىقــادلىق مىلــلهت كۈتــۈلمىگهن قــاتتىق ھهربىــي      
مهغلـــــۇبىيهتكه ئۇچرىغـــــان تهقـــــدىردىمۇ مهغلـــــۇبىيهتكه تهن 

  .بهرمهسلىكى كېرەك ئىدى
ــلهر ــاددە     : بهزى ــۇلمانالر پهۋقۇلئ ــان مۇس ــۇپ تۇرغ ــۇپ بۇل مهغل

ــم  ــۇقىرى ئىلىـ ــارىتىگه -يـ ــڭ ئاسـ ــپ،  پهن ۋە ھهزارەتنىـ  دۇچ كېلىـ
ــسىز    ــقانلىقىنى تۇيۇقـ ــدە قاالقالشـ ــۇق دەرىجىـ ــڭ قورقۇنچلـ ئۆزلىرىنىـ

ــشىدۇ  ــى، دېيى ــۇنداق ئۆزگىرىــپ كهتت ــاپ، ش ــا . بايق ــۆز قارىماقق ــۇ س ب
ــدۇ  ــل قىلىـ ــشىنى قايىـ ــك  . كىـ ــڭ قانچىلىـ ــۇلمانالرنىڭ ئۆزىنىـ مۇسـ

ــۆزى     ــدا ك ــڭ ئالدى ــۇالرنى غهربلىكلهرنى ــشى ئ ــقانلىقىنى بايقى قاالقالش
ــشىدىغان قى ــۇنچه چــوڭ  ... لىــپ قويــدىقامى ــېكىن بۇنىــڭ بىلهنــال ب ل

  .كۆچۈشنى چۈشهندۈرگىلى بولمايدۇ، ئاقلىغىلى ئهسال بولمايدۇ
تــــۇنجى ئهۋالد مۇســــۇلمانالر مۇســــۇلمانلىق تۇرمۇشــــىنى    

ــېلىم ــلىغاندا ئ ــنىلىرى  -باش ــۈك قوش ــڭ كۈچل ــته ئۇالرنى  پهن ۋە ھهزارەت
ــ   ــدىغان دەرىجى ــشتۇرغىلى بولماي ــا سېلى ــارس ۋە رۇمالرغ ــاالق«دە پ » ق

مۇســۇلمانالر بــۇ ئىككــى مهيدانــدا ئــۇالردىن قۇبــۇل قىلىــشقا ... ئىــدى
لــېكىن مۇســۇلمانالر بىرىنچــى پهســىلدە كۆرســىتىپ . ئېهتىيــاجلىق ئىــدى

ــگهن   ــۇقىرى بىلمىـ ــدىن يـ ــمهنلىرىنى ئۆزلىرىـ ــۆتكىنىمىزدەك دۈشـ . ئـ
دۈشـــمهنلهرنىڭ پىكىرلىرىنـــى ، ئهقىـــدىلىرىنى ۋە مهســـلهكلىرىنى    

ــ ــگهنئۆزلىرىنىڭكى ــتۈنلۈك  . دىن ئهال بىلمى ــانىي ئۈس ــۇالر ئىم ــى ئ بهلك
بىــلهن ئىالھىــي ھىــدايهت بىــلهن يــول تاپمىغــان، ھاياتىــدا اللهنىــڭ  
ــلهن   ــى بى ــۆز ئهين ــارىغۇالرچه جــاھىلىيهتنى ئ ــولىنى تهدبىقلىمىغــان ق ي

ــۆرگهن ــم  . ك ــان ئىلى ــاجلىق بولغ ــۆزلىرى ئېهتىي ــۇلمانالر ئ پهن ۋە -مۇس
ــى باشــقىالردى ــانلىرىنى  مــاددىي ھهزارەتن ــۇل قىلغ ــپ، قۇب ــۇل قىلى ن قۇب

ــدۈرگهن    ــاش ئهگ ــا ب ــڭ يولىغ ــدىلىرى،  . ئۆزىنى ــڭ ئهقى جاھىلىيهتنى
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ــان   ــۇل قىلمىغـ ــىنى قۇبـ ــلهكلىرىدىن ھېچنهرسـ ــرى ۋە مهسـ ... پىكىرلىـ
ــۇل    ــاھىلىيهتتىن قۇب ــىلهرنى ج ــوق نهرس ــدە ي ــۇممهت ئۆزى ــسالمىي ئ ئى

الزىــم قىلىــپ ئالمــاقچى بولغانــدا، ئهنه شــۇ يۇســۇندا قۇبــۇل قىلىــشى  
ــدى ــپ     . ئى ــامهن ئۆزگىرى ــۇلى تام ــش ئۇس ــۇل قىلى ــۇدا قۇب ــا ب ئهمم

ــى ــىلىرىگه   ... كهتتـ ــڭ نهرسـ ــش غهربلىكلهرنىـ ــۇل قىلىـ ــۆز «قۇبـ كـ
كــۆز قامىـشىش غالىــب كۈچلهرنىــڭ  ... يــولى بىـلهن بولــدى » قامىـشىش 

ئالدىــدا يىمىرىلىــشكه، تهســلىم بولۇشــقا، بېقىنــدىلىققا بــوي بىرىــشكه، 
 ئهگهشــكۈچ قاتارىــدا كۆرســه، خۇشــال بهلكــى غالىــب كــۈچلهر ئــۆزىنى

  .بۇلۇپ تهشهككۇر ئېيتىشقا ئېلىپ باردى
  قانداقسىگه شۇنداق بولۇپ قالىدۇ؟

ــداق    ــۇبىيهتال ئۇنـ ــي مهغلـ ــى ھهربىـ ــر مىللهتنـ ــادلىق بىـ ئېتىقـ
ــۇبىيهت قــــاالقلىق جۇغالشــــقان  . قىلىۋېتهلمهيــــدۇ ھهربىــــي مهغلــ

ــدۇ  ــداق يىمىرۋىتهلمهي ــدىردىمۇ ئۇن ــدە قاال. تهق ــدىن پهقهت ئهقى قلىقى
  .كېلىپ چىققان روھىي مهغلۇبىيهتال شۇنداق قىالاليدۇ

ــاڭالر« ــشىپ قالم ــساڭالر  ! بۇشى ــۇئمىن بول ــاڭالر، ئهگهر م قايغۇرم
  ) ئايهت-139سۈرە ئال ئىمران  (».ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلهر

ــايهت كهرىمــدىكى  ــۇ ئ ــساڭالر«ب ــۇئمىن بول دېــگهن شــهرت » م
ــان ــا قۇيۇلمىغـ ــانال دۈ. بىكارغـ ــاغالم ئىمـ ــدا سـ ــمهنلهرنىڭ ئالدىـ شـ

مهغلــۇپ بولغــان ھــالهتتىكى بۇشىــشىپ كېــتىش ۋە قايغۇرۇشــقا نهتىــجه 
ــلىق    ــل تۇرماس ــلىمچىلىك، تاقابى ــدىغان تهس ــشىپ كېلى ــۈپىتىدە ئهگى س

  .ۋە تاقابىل تۇرۇشتىن ۋاز كېچىشتىن ساقالپ قالىدۇ
ــاھىلىيهت    ــازىنىش، جـ ــتۈنلۈك قـ ــتىدىن ئۈسـ ــاھىلىيهت ئۈسـ جـ

ــتۈنلۈككه ــي ئۈسـ ــتۈنلۈكىگه گهرچه ھهربىـ ــاددىي ھهزارەت ئۈسـ  ۋە مـ
 ئۈسـتۈنلۈك قـازىنىش     -ئىگه بولسىمۇ، ئۇنى ئـۆز ئهينـى بىـلهن كـۆرۈش          

  .ئىماننىڭ جۈپتىدۇر
ــى    ــزان ۋە ھهقىقـ ــى مىـ ــۇئمىنالرنى ھهقىقـ ــايهت مـ ــۇر ئـ مهزكـ

كــاپىرلىق بىــلهن مۇئمىنلىــك مهسىلىــسىدە    . ئــۆلچهمگه قايتۇرىــدۇ 
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ــدۇ؛ گه   ــدا تۇرى ــتۈن ئورۇن ــان ئۈس ــۇئمىنالر ھام ــق م ــۇالر ۋاقىتلى رچه ئ
چــۈنكى . ئاجىزالشــقان، يــاكى ۋاقىتلىــق مهغلــۇپ بولغــان تهقــدىردىمۇ

روھىـي، ئهقلىـي، ئهخالقـى ۋە ئىنـسانىي         . ئىمان كۇپرىـدىن ئۈسـتۈندۇر    
ھهق نــاھهقتىن، تــوغرا يــول خاتــا يولــدىن، . جهھهتــلهردە ئۈســتۈندۇر

ــلهكتىن      ــا مهس ــلهك خات ــوغرا مهس ــتىن، ت ــا كۆرۈش ــۆرۈش خات ــوغرا ك ت
ــ ــشىنى    «: تۈندۇرئۈسـ ــدۇ؟ بېـ ــول تاپااليـ ــادەم يـ ــسى ئـ زادى قايـ

ــۈز     ــۇپ، ت ــى رۇس تۇت ــاكى قهددىن ــادەممۇ، ي ــان ئ ــاڭگىلىتىپ ماڭغ س
ــادەممۇ؟  ــان ئ ــدا ماڭغ ــك (»يول ــۈرە مۇل ــايهت-22س ــايهتته ) ئ ــۇ ئ  ب

ــاكى      ــشتىن،   ي ــۇپ كېتى ــسىيه بۇل ــمهنگه ئاسسىمىليات ــى دۈش دېيىلگىن
ــۇپ     ــتىن مهغلـ ــي جهھهتـ ــدا روھىـ ــمهننىڭ ئالدىـ ــتىن دۈشـ بولۇشـ

  .توسىدىغان مهنىۋىي ئۈستۈنلۈكتۇر
ئهمهلىـــي ئۈســـتۈنلۈك جهھهتـــته، مـــۇئمىنالر گهرچه ۋاقىتلىـــق  
ــان       ــسىمۇ، ھام ــقان بول ــق ئاجىزالش ــاكى ۋاقىتلى ــان، ي ــۇپ بولغ مهغل
ئۆزلىرىنىـــڭ ســـاغالم ئهقىـــدە ۋە تـــوغرا يـــول بىـــلهن ئۈســـتۈنلۈك  

ــڭ ي   ــشهنچ ئۇالرنى ــۇ ئى ــشهنگهنلىرىدە ب ــدىغانلىقىغا ئى ــان قازىنى ېقىلغ
ــۈرۈپ،    ــلىگه كهلتـ ــۇۋۋىتىنى ئهسـ ــۈچ قـ ــۇپ، كـ ــدىن دەس قوپـ يىپىـ

« : دۈشــــمهنلهر بىــــلهن قايتــــا تۇتۇشىــــشىغا يــــاردەم بېرىــــدۇ 
ــاۋاز    ــا ئ ــڭ چاقىرىقىغ ــڭ ۋە پهيغهمبهرنى ــيىن اللهنى ــدىن كې يارىالنغان
ــق     ــانالر ۋە تهقۋادارلى ــى قىلغ ــشى ئهمهللهرن ــدىن ياخ ــقانالر ئىچى قوش

ــاۋابقا ئېرىــ   ــوڭ س ــانالر چ ــان  . شىدۇقىلغ ــدارى بولغ ــرىكالر تهرەپ مۇش
ــا  ــادەملهر ئۇالرغ ــۇن    : ئ ــى قوش ــىلهرگه قارش ــشىلهر س ــسىزكى، كى شۈبهى

بــۇ ســۆز ئۇالرنىــڭ ئىمــانىنى . دېــدى! توپلىــدى، ئــۇالردىن قورقــۇڭالر
ــۈچهيتتى ــشى     . ك ــدېگهن ياخ ــله نېمى ــايه، ال ــله كۇپ ــزگه ال ــۇالر بى ئ

  ) ئايهتلهر-173، -172سۈرە ئال ئىمران (» .دېدى! ھامىي
ــي    ــۇپىزمچه ئهمهس، ئىالھىـ ــۇرجىئىيچه ئهمهس، سـ ــمهك، مـ دېـ
تهكلىــــپلهردىن ئــــۆزىنى قاچۇرۇشــــچه ئهمهس، بهلكــــى ســــاغالم 
ــي     ــدا روھى ــمهنلهر ئالدى ــۈممهتنى دۈش ــان ئ ــتچىل ئىم ــسالمچه راس ئى
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ــوي      ــدىلىققا ب ــلىمچىلىكتىن، بېقىن ــتىن، تهس ــۇپ بولۇش ــته مهغل جهھهت
ــشتىن ــدۇ ... بېرى ــاقالپ قالى ــهلىپله . س ــى س ــرىگه  ئهھل ــسالم ئهللى ر ئى

باســـتۇرۇپ كىرىـــپ، ھهددىـــدىن ئېـــشىپ، كـــۆپلهپ بۇزغۇنچىلىـــق 
  قىلىۋاتقاندا شۇنداق ساغالم ئىمان بارمىدى؟

ئهگهر ئىمـــان اللهنىـــڭ !   شۈبهىـــسىزكى يـــوق ئىـــدى-شـــهك
ــساالم    ــبهر ئهلهيهىســ ــان، پهيغهمــ ــل بولغــ ــدىن نازىــ دەرگاھىــ

ــار بولـــسا ئىـــد  ــۈرەتته بـ ــۆگهتكهن ئهســـلى سـ ــاھابىلهرگه ئـ ى، سـ
پهن -مۇســۇلمانالر گهرچه ھهربىــي كــۈچ جهھهتــته ئاجىزلىــشىپ، ئىلىــم

ــداق       ــا ئۇن ــدىردىمۇ، ئۇالرغ ــقان تهق ــته قاالقالش ــاددىي ھهزارەت ۋە م
ــۇالتتى  ــگهن ب ــاپىلىق كهلمى ــوڭ خ ــاش  . چ ــا ب ــۈممهتنى قايت ــان ئ ئىم

كۆتۈرگــۈزگهن، قــاالقلىقتىن قۇتۇلــدۇرغان، دۈشــمهنلهر بىــلهن يېڭىــدىن 
  .تتىبۇال... چېلىشتۇرغان

ئهنه شـۇ ئىمـان ئـۈممهتنى       ... دەرۋەقه بىر خىل ئىمـان بـار ئىـدى        
خرىـــستىئان باســـمىچىلىرىغا تاقابىـــل تۇرغـــۇزدى؛ ئىمـــان بـــايرىقى 
ئاســتىدا جىهــاد قىلغــۇزدى؛ ئىــسالم شــهرىئىتىنى ئهمهلــدىن قالــدۇرۇپ، 
ــا    ــشكه قارىت ــانۇنالرنى دەسسىتى ــۈزگهن ق ــسانالر ت ــا ئىن ــڭ ئورنىغ ئۇنى

بۇنـداق قىلىـش كـاپىرلىق، بۇنىڭغـا        : ىـگه قىلـدىكى   شۇنداق تونۇشـقا ئ   
بۇنـــداق كاپىرالرغـــا قارىتـــا . رازى بولغــان كىـــشىمۇ كـــاپىر بولىـــدۇ 

... كۈچىنىــڭ بېــرىچه تاقابىــل تــۇرۇش ۋە ئــۇنى يوقۇتــۇش كېــرەك      
ــشغالىيهتچىلىرىگه   ــاپولېئون ئىـ ــۇلمانلىرى نـ ــسىر مۇسـ ــىلهن مىـ مهسـ

شـهرىئىتىنىڭ ئورنىغـا    قارشى جىهاد قىلىپ، ئـۇنى ئـۆز قـانۇنىنى ئىـسالم            
ــتى ــشتىن توس ــسىيه  . دەسسىتى ــۇلمانالر فران ــدىكى مۇس ــىمالىي ئافرىقى ش

ــدى   ــاد قىل ــى جىه ــستىئانلىرىغا قارش ــۇلمانلىرى  . خرى ــدونېزىيه مۇس ھىن
ــدى   ــاد قىل ــى جىه ــستىئانلىرىغا قارش ــدىيه خرى ــالىيه ۋە گولالن ... پورتۇگ

قىسقىــــسى ھهرقايــــسى جــــايالردىكى مۇســــۇلمانالر ياۋرۇپــــا     
  .ىئانلىرىغا قارشى جىهاد قىلدىخرىست
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يۇقىرىـدا بايـان قىلغانـدەك، مۇرجىئىلىـك،      لېكىن بۇ ئىمانغـا بىـز  
ــكهن    ــشىپ كهت ــاچۇرۇش ئارىلى ــۆزىنى ق ــپلهردىن ئ ــوپىلىق ۋە تهكلى س

ــدى ــر   . ئى ــدا بى ــۇلمانالرنىڭ ئېڭى ــاۋام مۇس ــان ئ ــتىگه ئىم ــڭ ئۈس ئۇنى
تــوپ پــاراخۇت ۋە بىــر تــوپ ئهنــئهنىلهرگه ئايلىنىــپ كهتــكهن       

شــۇڭا بــۇ ئىمــان دەســلىۋىدە قهھرىمــانالرچه قارشــىلىق      ... ىــدىئ
تارىختـا مىـسلى   . بىرەلمىـدى  كۆرسهتكهن بولـسىمۇ، ئـۇزۇن بهرداشـلىق   

بۇنىــڭ بىــلهن ئىــسالمىي ... كــۆرۈلمىگهن دەرىجىــدە ئېغىــر يىمىرىلــدى
ــى   ــۇلۇپ كهتت ــا قوش ــپ، ئېقىنغ ــۇممهت يىمىرىلى ــسىر  ! ئ ــازىر مى ــز ھ بى

  ! تولۇقالشقا قايتىپ كېلهيلىتهجرىبىسىنىڭ باسقۇچلىرىنى
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بېرىتانىيه ئىشغالىيتىنىڭ رولى ۋە ئۇنىڭ 
  بۇزغۇنچىلىق قىلىش ۋاستىلىرى

  
مــۇھهممهد ئهلــى ۋە ئۇنىــڭ ئوغــۇللىرى فېرانـــسىيىلىكلهرنىڭ     

ئــۇالر فرانــسىيهنىڭ مىــسردىكى . ياخــشى باھاســىغا ئېرىــشىپ كهلــدى
ىپىــسىنى تهلهپــكه اليىــق نوپۇزىغــا ئــۇل ســالدى، غهربلهشــتۈرۈش ۋەز

ئىــسمائىل ئهزىــم ئۆزىنىــڭ مهشــهۇر بولغــان مۇنــۇ      . ئورۇندىــدى
ــدى ــۆزىنى دېـ ــسىغا  «: سـ ــر پارچىـ ــڭ بىـ ــسىرنى ياۋروپانىـ مهن مىـ
  ».ئايالندۇرماقچىمهن

ــتى  ــادىمى ئالماش ــدىمۇ، ئ ــا ئالغان ــق قۇلىغ ــۇقنى تهۋپى ــۇ، -ھوق ي
ــولى ــمىدى-يـ ــۈزۈمى ئالماشـ ــشلىرىغا .  تـ ــسىرنىڭ ئىـ ــيه مىـ ئهنگلىـ
ــر ــلىدى يى ــشقا باش ــپ،  ... اقتىن ئارىلىشى ــاخىرى بېرى ــى -1882ئ يىل

ئهمــــدى . مىــــسىر ئهنگىلىيىنىــــڭ مۇستهملىكىــــسىگه ئايالنــــدى
ــتۈرۈش     ــيىچه غهربلهش ــا ئهنگلى ــنىڭ ئورنىغ ــسىيچه غهربلهشتۈرۈش فېران

ھهيــران قــاالرلىقى، ئهنگلىــيه فرانــسىيهنىڭ سىياســى . يولغــا قويۇلــدى
رۇپ، فرانــسىيهنىڭ مهكــتهپ، نوپۇســىنى يوقىتىــشقا شــۇنچه ھېــرىس تــۇ

مىســسىئونېرالر ئېنىــستىتوتى قاتــارلىق خرىــستىئانلىق ئورگانلىرىغــا     
بۇنىــڭ ســهۋەبى شــۇكى ياۋروپــادىكى خرىــستىئان . زادىــال چېقىلمىــدى

ــۆز  ــرى ئ ــارا-دۆلهتلى ــا     ئ ــشىپ، ياق ــا تالى ــشىپ، ئولج ــۇز تالى نوپ
پــات ئۇرۇشــۇپ تۇرغــان بىــلهن ئىــسالمغا نىــسبهتهن -سىقىـشقان، پــات 

  !ئارا يۆلىشىدۇ ۋە ھىمايه قىلىشىدۇ-ۆزئ
ــۇلى    ــۇرى بهزدۈرۈش ئۇســ ــسالمدىن مهجبــ ــشىلهرنى ئىــ كىــ

ــۆزگهردى    ــۇلىغا ئ ــلهن بهزدۈرۈش ئۇس ــوغۇققانلىق بى ــڭ س . ئهنگىلىيىنى
ــال  ــهۇر ماق ــڭ مهش ــۇل ئېنگىلىزالرنى ــۇ ئۇس ــسىلى -ب  sure but«تهم

slow « )مانــا . نىــڭ ئــۆزى ئىــدى) كــاال ھارۋىــسىدا توشــقان تۇتــۇش
  .هڭ مۇھىم ئۆزگىرىشبۇ ئ
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ئــاچچىقى .... بــار ئىــدى ناپالېئونــدا فىرانــسوزالرچه ھاماقهتلىــك
ئۇرغــانچه ئويغىتــاتتى، ئويغاتقــانچه قارشــىلىق    . كهلــسىال ئــۇراتتى 

ــوالتتى ــدا   . ب ــى قىلغان ــات ئېغىل ــۇنى ئ ــان ۋە ئ ــا تۇتق ــى ئوقق ئهزھهرن
  .ئهنه شۇنداق بولدى

ــسوزال  ــستىئانلىقتا فېران ــزالر خرى ــا ئىنگلى ــشمايتتى، ئهمم ردىن قېلى
لـــېكىن ئۇالرنىـــڭ ئـــۆزگهرتىش ئۇســـۇلى ۋە ۋاستىـــسى باشـــقا       

كــاال ھارۋىــسىدا توشــقان « ئــۇالر. خرىــستىئانالرنىڭكىگه ئوخــشىمايتتى
  .باشقىالرنى تۇيدۇرماي ئۆزگهرتهتتى. »تۇتاتتى

ــۇق      ــۇق ھوقۇقل ــۇنجى تول ــلۇق ت ــسىردا تۇرۇش ــڭ مى برىتانىيهنى
-ئىـــالھ بـــۇ شـــهھهر«: ۇۋەكىلـــى الۋرىـــد كرومىـــر مۇنـــداق دەيـــد

ــۇھىم   ــاق تهنلىكلهرنىـــڭ مـ ــان ئـ ــشىغا چىقارغـ ــسىرلىقالرنىڭ بېـ مىـ
ــلىرىنى    ــڭ ئاساسـ ــستىئان ھهزارىتىنىـ ــانقهدەر خرىـ ــسى ئىمكـ ۋەزىپىـ
ــىغا     ــىۋەت ئاساســ ــشىلىك مۇناســ ــۇنى كىــ ــتهھكهملهپ، ئــ مۇســ

ــارەت ــتىن ئىب ــۈن   . ئايالندۇرۇش ــلىق ئۈچ ــدا قىلماس ــىال پهي ــېكىن كاش ل
دىنــــى ســــورۇنالر . تۇرماســــلىق كېــــرەكمۇســــۇلمانالرنى ناساراالش

ــرەك  ــارلىقالردىن پايــدىلىنىپ، ئىــسالم دىنىنــى ساختىالشــتۇرۇش كې . قات
« ①   

مىسىردا ھۆكۈمدارلىققا ئولتۇرغاندا مېسسېئونىرالر برىتانىيه  ئۇ
. ھۆكۈمىتىگه  ئۇنىڭ مېسسېئونىرالرغا چهك قويغانلىقىدىن شىكايهت قىلدى

ايهتنامىنى بىر تهرەپ قىلىشقا ئهۋەتىپ برىتانىيه ھۆكۈمىتى ئۇنىڭغا شىك
سىلهر «: بهرگهندە، ئۇ مېسسېئونىرالرنى يىغىپ ئۇالرغا مۇنداق دېدى

مېنى بىزنى چهكلهۋاتىدۇ دەپ ئويالۋاتامسىلهر؟ سىلهر كوچىالردىن 
بالىالرنى چوڭ ئادەملهرنى ناسارا قىلىشقا ئېلىپ قېچىۋاتىسىلهر، شۇنداق 

پ قۇيىۋاتىسىلهر، ئۇالر ئۆز دىنىغا تېخىمۇ قىلىپ مۇسۇلمانالرنى ئويغىتى
  .ئېسىلىۋاتىدۇچىڭ 

  
ــورد كرومىرنىــڭ ① ــسىر«ل ــدىكى مى ــازىرقى زامان ــى بىرىنجــى -Modem Egypt(  1905 (»ھ  يىل

  قىسىم-1نهشىرى ، 
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ــاكۇلتېتىنى  ــيهت فـ ــدون ئىالھىـ ــدا لونـ  College( مهن يېقىنـ
Trinity    (          ىـر ئوقۇتـۇش    پۈتتۈرگهن بىر يـاش بىـلهن ئۇچراشـتىم، ئـۇ ب

ــنىمۇ ۋە   ــارقىلىق ئوقۇتۇشـ ــۇ سىياســـهت ئـ ــۈزمهكچى، شـ ــىتى تـ سىياسـ
  ①  ».سىلهرنىڭ نىشانىڭالرنىمۇ ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ

ئوقۇتـــۇش سىياســـىتى مېســـسېئونىرالرنىڭ ھهمـــمه نىـــشانىنى ،  
ــدىرىماي،     ــشانىنى ئال ــمه نى ــستىئانلىقنىڭ ھهم ــدا  «خرى ــىال پهي كاش

  .ئىشقا ئاشۇرىدۇ» قىلماي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
ــاب   ① ــگهن كىتـــ ــۆرۈش چهكلهنـــ ــسىدىكى كـــ ــۇزىي كىتابخانىـــ ــانىيه مـــ ــۇنى بىرىتـــ مهن بـــ
»missionℒmissionarics  «)  نىـــڭ بىرىنجـــى  ) مىســـسىئونىرلىق ۋە مېســـسىئونىرالر ئـــۆمىكى

  .قىسمىدىن ئوقۇغان ئىدىم
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   ئوقۇتۇش پروگراممىسى-1
ــوب     ــوپ دانل ــنلىگهن پ ــستىرلىكىگه تهيى ــپ مىنى ــر مائارى كرومى

ــۇ ــدىم ــگه بول ــسهپكه ئى ــستىرلىكىنىڭ . ھىم مهن ــسىر مائارىــپ مىنى مى
ئــۇالر ئــۇنى شــۇنداق (» مهســلىههتچى جانــاب«ئهمهلىــي ھوقــۇقى بــۇ 

ــايتتى ــۆتتى )ئات ــا ئ ــڭ قولىغ ــۇقى  . نى ــستىرلىكىنىڭ ھوق ــپ مىنى مائارى
ــۈش       ــى كۈت ــتىن نېمىن ــدە ئوقۇتۇش ــۈپ كهتكهن ــا چۈش ــڭ قۇلىغ پوپنى

  !مۇمكىن؟
رىغــــا خهتهر بولىــــدىغان  دانلــــوب خرىــــستىئان چېركاۋلى 

بىـــراق ئـــۇ ناپالېئونـــدەك   . ئهزھهرگه زەربه بهرمهكچـــى بولـــدى 
ناپاليوننىـــڭ ئهخمهقلىقـــى مۇســـۇلمانالرنىڭ . ئهخمهقلىـــق قىلمىـــدى

  .قوزغىالڭىغا سهۋەب بولغانلىقىنى ئۇ ئوبدان بىلهتتى
ــۇ   ــېكىن ئـ ــدى، لـ ــال چېقىلمىـ ــوب ئهزھهرگه زادىـ ــاال «دانلـ كـ

دۇنيـــالىق «ســـۇلى بـــۇيىچه  ئۇ» ھارۋىـــسىدا توشـــقان تۇتـــۇش  
نـــى ئۆگىتىـــدىغان، دىنـــى ئىلىملهرنـــى مۇســـۇلمانالرنى »ئىلىمـــلهر

ــى      ــدىغان يېڭـ ــۇمچه ئۆگىتىـ ــۈنال قۇشـ ــرىش ئۈچـ ــدىن چىقىـ دىنـ
  .مهكتهپلهرنى ئاچتى

ــسالمدىن    ــان ئى ــاقلىنىپ قالغ ــدا س ــلىۋىدە دىللىرى ــشىلهر دەس كى
ھايــا قىلىــپ، بــۇ مهكتهپلهرنــى قۇرئــان ئۆگهتمهيــدىغان كــاپىر       

ئهينـــى ۋاقتىـــدا ئهزھهرگه كىرىـــشكه   ... هپلىـــرى دېيىـــشتى مهكت
  .شارائىت ھازىراليدىغان تۆۋەن مهكتهپلهر قۇرئان ئۆگىتهتتى

لېكىن دانلوبنىڭ تهدبىـر ئىشلىتىـشى بىـلهن بـۇ كـاپىر مهكـتهپلهر              
بىـــر تهرەپـــتىن جـــان بېقىـــشنىڭ ۋاستىـــسىغا، يهنه بىـــر تهرەپـــتىن 

بــۇ . سىغا ئايالنــدىئىجتىمــائىي ئورۇنغــا ئىــگه بولۇشــنىڭ ۋاستىــ    
مهكــتهپلهردە تــۆت يىــل ئوقۇغــانالر ئوقــۇش پۈتتــۈرگهن ھامــان       

ــشتى  ــقا ئېرى ــه مائاش ــۆت جۇنهي ــدا ت ــۈمهت ئورۇنلىرى ــى . ھۆك ــۇ ئهين ب
ئهينـــى ۋاقتىـــدا ھازىرقىغـــا . ۋاقىتتـــا چـــوڭ بـــايلىق ھېـــسابلىناتتى

قارىغانــدا باھــا ناھــايىتى تــۆۋەن بولــۇپ، بىــر جــۇنهيهكه خېلــى كــۆپ 
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ــوالتتىنهرســىلهرنى ســ ــاراۋان  . ېتىۋالغىلى ب ــايتهختته پ ــه پ تــۆت جۇنهي
ــى   ــكه يېتهتت ــۇش كهچۈرۈش ــانالر    . تۇرم ــاش ئالغ ــه مائ ــۆت جۇنهي ت

كۇشـــادە بېقىـــپ، يهنه يېـــزىالردىن زىمىـــن    -بالىۋاقىـــسىنى كهڭ
ــشىنااليتتى   ــا ئې ــېتىۋالغۇدەك پۇلغ ــل   . س ــرمه يى ــا ئهزھهردە يىگى ئهمم

دىن ئىــش تاپقــان  مهســجىدلهر... ئوقۇغــانالرمۇ ئىــش تاپالمــايتتى  
بـۇ پـۇل ئـاران جـان        . تهقدىرىمۇ، بىر يـۈز يىگىـرمه قۇرشـقا ئىـشلهيتتى         

ــى  ــشقا يېتهتت ــالنغۇچنى    . بېقى ــشلهيدىغان باش ــشخانىدا ئى ــېكىن ئى ل
  .پۈتتۈرگهنلهرمۇ بۇنىڭدىن ياخشىراق تۇرمۇش كهچۈرەتتى

ــساڭ قهيهردە      ــاقچى بول ــاالڭنى ئوقۇتم ــهن ب ــا س ــداق ۋاقىتت بۇن
ە ئوقۇتــۇپ، ئىــش تاپالمايــدىغان، ئىــش تاپــسا  ئوقۇتىــسهن؟ ئهزھهرد

ــۆت    ــدە ت ــڭ مهكتىپى ــاكى دانلوپنى ــسهن؟ ي ــدىغان قىالم ــان باقالماي ج
ــۇپال   ــل ئوقۇت ــادىرى «يى ــۈمهت ك ــمه  » ھۆك ــته ھهم ــپ، جهمئىيهت قىلى

كىـــشى ھهۋەس قىلىـــدىغان؛ باققـــالالر، قاســـساپالر، زېمىنـــدارالرنىڭ 
ــا ئا    ــدىغان؛ قهيهرگه بارس ــق كۆرۈنى ــۆزىگه چىرايلى ــشلىنىدىغان ك لقى

  قىالمسهن؟
ــمه      ــدى، ھهم ــهرەپ ئى ــۇش ش ــتۇدېنتى بۇل ــۇرۇنالردا ئهزھهر س ب

مهيلــى پــايتهختته بولــسۇن يــاكى . ئــائىلىلهر بــۇ شــهرەپنى تالىــشاتتى
ــى پۈتتــۈرگهن       ــدە ئهزھهرن ــرەر ئائىلى ــسۇن، بى ــايالردا بول ــقا ج باش

چــۈنكى، . بولــسا، بــۇ ئــائىلىگه ھهممىنىــڭ كــۆزى چۈشــهتتى» ئــالىم«
ــۆپىنچه ــدى ك ــدا ئى ــڭ قولى ــى پۈتتۈرگهنلهرنى ــۇق ئهزھهرن ــۇڭا .  ھوق ش

ــشهتتى   ــا ئېرى ــۇقىرى ئورۇنغ ــته ي ــۇالر جهمئىيهت ــۈللهنگهن . ئ ئهزھهر گ
ــۆز    ــى ئ ــالىق بىلىملهرن ــلهن دۇني ــلهر بى ــى بىلىم ــارا -دەۋرلهردە دىن ئ

ــڭ     ــى يولنىـ ــى ئىالھـ ــشىلهرنى زېمىننـ ــۇپ، كىـ ــتۈرگهن بولـ بىرلهشـ
ــدىغان  ــۇيىچه گۈللهندۈرەلهيـ ــى بـ ــىتهقهززاسـ ــپ تهربىيلهيتتـ .  قىلىـ

ــار بولمىـــسىمۇ، يهنىـــال كىـــشىلهرنىڭ   ــازىر ئۇنـــداق ئىلغـ ئهزھهر ھـ
ــدى   ــىمۋولى ئى ــسالمنىڭ س ــدى، ئى ــان ئى ــسالمغا باغالنغ ــىدا ئى . تونۇش

ــاتتى  ــن ئىپتىخارلىن ــۇالر ئهزھهردى ــۇڭا ئ ــاتتى. ش ــاراپ ئاق . ئهزھهرگه ق
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ــدى   ــۇقىرى ئى ــورنى ي ــى ئ ــڭ جهمئىيهتتىك ــى پۈتتۈرگهنلهرنى . ئهزھهرن
ممـــا دانلوبنىـــڭ دەۋرىـــگه كهلگهنـــدە بـــۇ ئهھۋالـــدا تامـــامهن ئه

  ...ئۆزگىرىش بولدى
ــا     ــڭ چىقىملىرىغــ ــى مهكتهپلهرنىــ ــدى يىڭــ ئهزھهرگه ئهمــ

ــڭ   ــشالمايدىغان كهمبهغهللىكنىــ ــىنى«بويلىــ ــشقا » جازاســ تارتىــ
  .تىگىشلىك كهمبهغهللهرال بارىدىغان بولدى

ــرەر بالىــــسىنى   ــائىلىلهر بىــ ــهبلىك ئــ « بهزى ئېــــسىل نهســ
ــزدەپ   » ەررۈكتهۋ ــۋە ئىـ ــزدەپ ۋە مهرتىـ ــزىالردا (ئىـ ــۇ يېـ ) بولۇپمـ

ــاتتى  ــپ قۇيـ ــدۇرازاقنىڭ   . ئهزھهرگه بىرىـ ــتاپا ئابـ ــىلهن مۇسـ مهسـ
ــدى  ــۇنداق قىل ــسى ش ــائىلىلهر ۋە  . ئائىلى ــهبلىك ئ ــسىل نهس ــېكىن ئې ل

بايۋەتچىلهرنىـــڭ ئهزھهرنـــى پۈتتـــۈرگهن بـــالىلىرى يـــوق ھېـــسابتا 
ــۆز     ــشىنى ئـ ــۇمى كۆرۈنىـ ــڭ ئومـ ــۇپ، ئهزھهرنىـ . گهرتهلمهيتتىبولـ

ــشى  ــڭ كۆرۈنىـ ــپ«ئهزھهرنىـ ــى مائارىـ ــا » يىڭـ ــڭ چىقىملىرىغـ نىـ
ته ئورۇنغـــا ئېرىـــشهلمىگهن، »يىڭـــى جهمئىـــيهت« بويلىـــشالمىغان 

  .ئاجىز، كهمبهغهللهرنىڭ جايى بولۇش
ــى    ــۈرگهنلهر جهمئىيهتتىك ــى پۈتت ــى مهكتهپن ــا يىڭ ــى «ئهمم يىڭ

ــقه ــقه... »تهبى ــك تهبى ــانگىرالرچه... مهرتىۋىلى ــۇالر جاھ ــدۇئ .  كاالڭالي
ئــۇالر . ئــۇالرنى جاھــانگىرالر قوينىغــا ئالىــدۇ. بۇنىڭــدىن پهخىرلىنىــدۇ

  .رول ئوينايدۇ تا تېگىشلىك»كاال ھارۋىسىدا توشقان توتۇش«
ئـۇالر قايـسى پىكىـر ئېقىمىـدا؟ ئۇالرنىـڭ          ! بۇ قانداق سـتودېنتالر؟   

نـــوقتىنهزىرى نـــېمه؟ دانلـــوب ئـــۆزىنى كىرومىرنىـــڭ ئىلتىپاتىغـــا ۋە 
ــتۇدېنتالر    ھوقۇقى ــۇ س ــشانلىرىنى ب ــستىئانلىق نى ــشتۈرگهن خرى ــا ئېرى غ

ــۆز مهكتهپلىرىــدە    ــز دانلوبنىــڭ ئ ــدى؟ بى ــارقىلىق قانــداق ئىجــرا قىل ئ
بـــۇ ! يولغـــا قويغـــان دەرس پروگراممىلىرىغـــا قـــاراپ باقـــايلى    

 -پروگراممىالر ئىچىـدىن خهتىـرى ۋە تهسـىرى چـوڭ بولغـان پروگراممـا             
ــۇش    ــارىخ ئوقۇتـ ــۇش ۋە تـ ــى ئوقۇتـ ــالالپ  دىنـ ــسىنى تـ پروگراممىـ

  .سۆزلهيمىز
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ــستىئانالرنىڭ     ــا خرى ــا قارىت ــان ئهرەب تىلىغ ــى بولغ ــان تىل قۇرئ
ــى       ــۇ تىلن ــوب ب ــۇپ، دانل ــان بول ــلهن تولغ ــك بى ــۈرىكى ئۆچمهنلى ي

  .ئۇجۇقتۇرۇشنى پىالنلىدى
ــون       ــۇچىالر ئ ــگه ئوقۇتق ــا ئى ــۇش تارىخىغ ــتهپ ئوق ــالىي مهك ئ

ــه مائــاش ئــاالتتى ــسىال پهقهت ئهرەب تى. ئىككــى جۇنهي لــى ئوقۇتقۇچى
ــاالتتى  ــاش ئ ــه مائ ــۆت جۇنهي ــدە ۋە  . ت ــڭ ئىچى ــۋال مهكتهپنى ــۇ ئهھ ب

ــدى     ــدا قىلـ ــىر پهيـ ــس تهسـ ــك ئهكـ ــته كهڭ دائىرىلىـ . جهمئىيهتـ
مهكتهپنىــڭ ئىچىــدە ئوتتــۇرا تېخنىكــوم ئوقــۇش تارىخىغــا ئىــگه       
بولغانالرنىـڭ ۋە بهلكــى خىـزمهت تــارىخى ئـۇزۇنراق بولغــان تــازىلىق    

ــىم  ــشچىلىرىنىڭ مائاش ــىدىن  ئى ــسىنىڭ مائاش ــى ئوقۇتقۇچى ۇ ئهرەب تىل
ــۇ ئوقۇتقۇچىنىــڭ مهكتهپــته گېپــى  ... ئېــشىپ كهتتــى ــلهن ب شــۇنىڭ بى

مهكـــتهپ ئىـــشلىرىدا ئۇنىڭغـــا مهســـلىههت . ئۆتمهيـــدىغان بولـــدى
ــتۇرۇلمىدى   ــۇ قاتناش ــقا ئ ــتهپ باشقۇرۇش ــېلىنمىدى، مهك ــۇچىالر . س ئۇقۇغ

ــدى ــۆرمهت قىلمى ــۇنى ھ ــايىقى . ئ ــاۋادا ئۇنىــڭ ئهدەپ ت ــدا ن بولمىغان
ۋەھــالهنكى، . ھېچقانــداق ئوقۇغــۇچى ئــۇنى كــۆزگه ئىلمىغــان بــۇالتتى

ئىنگىلىـــز تىلـــى ئوقۇتقۇچىـــسىنىڭ ھـــۆرمىتى ۋە ئىززىتـــى بهك چـــوڭ 
ئهرەب تىلـــى ئوقۇتقۇچىـــسىنىڭ جهمئىيهتتىكـــى ھـــالى    . بولـــدى

ھهمــمه ئــادەم ئۇنىــڭ ئىقتىــسادىي . مهكتهپتىكىــدىنمۇ خــاراب ئىــدى
ڭ قاتــاردىن قېلىۋاتقــانلىقىنى مائــاش ۋە   ئهھــۋالىنى بىلىــدۇ، ئۇنىــ  

ــدۇ    ــدىغانلىقىنى بىلى ــۆۋەن تۇرى ــۇچىالردىن ت ــقا ئوقۇتق ــۆرمهتته باش . ھ
مهكتهپتىكــى ئوقۇغــۇچىالر ئۇنىــڭ ئهدەب تايىقىــدىن قورقــۇپ، دەرســته 
ــدىن    ــڭ ئهدەب تايىقى ــتىكىلهر ئۇنى ــلهن جهمئىيهت ــان بى ــم ئولتۇرغ جى

هســخىرە ئــوبيېكتى  بهلكــى، ئۇنىــڭ ئهدەب تــايىقىنى م  . قورقمايــدۇ
ــشىدۇ ــى    . قىلىـ ــز تىلـ ــشى ئىنگىلىـ ــڭ خىزمهتدېـ ــالهنكى ئۇنىـ ۋەھـ

ئوقۇتقۇچىــسىنىڭ قولىــدىكى تايــاق مهكــتهپ ئىچىــدە ھــۆرمهتكه      
ســازاۋەر بولــسا، جهمئىيهتــته ئهيمىــنىش ۋە چــوڭ بىلىــش پهيــدا       

  .قىلمىغان تهقدىردىمۇ ئهيىبكه بۇيرۇلمايدۇ
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  ئامىتىڭ كهلگهندە خوش دېگهي ئاۋام،
ــاۋام ئامىتىـــڭ ــگهي ئـ ــوش دېـ ــدا پـ ــى ①. قاچقانـ ئهرەب تىلـ

ئوقۇتقۇچىــسىنىڭ جهمئىيهتتىكــى ئــورنى مائاشــنىڭ تــۆۋەنلىكىگه ئــوڭ  
ــدى  ــۆۋەن بول ــدا ت ــا  . تاناســىپ ھال ــۇ دائىملىــق مهســخىرە ئوبيېكتىغ ئ

ئايالنغــــان بولــــۇپ، ئۇنىــــڭ بىلىمــــسىزلىكى، قــــاالقلىقى، نهزەر  
نىنىــــڭ دائىرىــــسىنىڭ تــــارلىقى، يوقــــسۇللۇقى، ئىجتىمــــائىي ئور

ــسىغا    ــاراڭ تىمىـ ــشىلهرنىڭ پـ ــۆزلهر كىـ ــدىكى سـ ــۆۋەنلىكى ھهققىـ تـ
ــدى ــوڭ   ... ئايالن ــڭ ئهڭ چ ــلىك ئۇنى ــن بىلمهس ــڭ تىلى ئهجنهبىيلهرنى

  .ئهيىبى ۋە يېتهرسىزلىكى بولدى
ئهرەب تىلى ئوقۇتقۇچىسىنىڭ خورلىنىشى مۇقهررەر ھالدا ئۇ 

ىرنىڭ نىجىس تهدب.  ئۆتىدىغان دەرس پروگراممىسىغا تهسىر كۆرسهتتى
خورلىنىش مۇددەرستىن . يهتمهكچى بولغان نىشانى دەل مۇشۇ ئىدى

دەرسلىككه كۆچۈپ ئهرەب تىلى خورلىنىش، ھاقارەت قىلىنىش ئۇبيىكتىپىغا 
ئوقۇغۇچىالر ئهرەب تىلىنىڭ نهھۋى، سهرپ، باالغهت ۋە . ئايالندى

ئۇالر بۇنىڭدىن ... تىكىستلىرىنىڭ تهسلىكىدىن قاقشايدىغان بولدى
قارىغاندا ئۇنىڭ . رى ئون ئۈچ ئهسىر قاقشىماي كهلگهن ئىدىئىلگى

ئۇالر ئهرەب تىلى بىلهن . تهسلىكىنى ئهمدى بايقىغان ئوخشايدۇ
ئهجنهبىيلهرنىڭ تىللىرىنى، بولۇپمۇ ئىنگىلىز تىلىنى سېلىشتۇرۇپ،ئهجنهبىي 
. تىلالرنىڭ، بولۇپمۇ ئىنگىلىز تىلىنىڭ ئاسانلىقىنى بايقىماقچى بولدى

ي تىلى زىر زىۋەرسىز تىل بولۇپ، ئوقۇغۇچى پىچ، زىۋەر، زىر ئهجنهبى
باشقا تىلالرنىڭ گىرامماتىكىسىمۇ ئاسان، . ئوقۇشتا گاڭگىراپ قالمايدۇ
ئۇالر .جۈملىلىرىمۇ مۇرەككهپ ئهمهس-فونتىكىسىمۇ ئاسان، سۆز

ئۆگىنىشنىڭ تىلى    ئهرەب   ،  خۇالسه شۇكى   ئېرىشمهكچى بولغان 
  .بهلكى ئهرەب تىلى ئۆگىنىش توغرا ئهمهس زۆرۈرىيتى يوق ۋە

  
  مۇتىنهبىيبىنىڭ شېئىرى①
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ــز تىلىنــى ئــۆگىنىش بهكمــۇ زۆرۈر  . ئهجنهبــى تىلالرنــى، بولۇپمــۇ ئىنگىلى
مۇشۇنداق قـاراش ۋە خاراكتېرىغـا ئىـگه بولغـان ئوقۇغـۇچىالر ئهرەبـچه              

نــاۋادا . ســۆزلهرنى پهرۋاســىز ھالــدا خاتــا تهلهپپــۇز قىلىــۋېرەتتى     
! بولـدى قىلىـڭه تاغـا     «ۇنىڭغـا خاتـالىقىنى كۆرسـىتىپ قويـسا         بىرەرسى ئ 

ــۇئهللىم ئهمهس ــشىمىگهن   » مهن م ــسىپ ئېرەن ــسىنى قى ــدۇ، مۈرى دەي
ئهمما ئـۇ ئهجنهبىـي تىلىنـى تهلهپپـۇز قىلىـشتا، تۈرلهشـته، سـۆز               . ھالدا

ــشىدۇ   ــلىققا تېرىـ ــتا زادى خاتاالشماسـ ــسا،  . ياساشـ ــشىپال قالـ خاتالىـ
  .مسىز دەپ ئهيىبلىنىدۇمهسخىرىگه ئۇچرايدۇ ۋە بىلى

ــى ۋە   ــدىن، مهنىلهرنـ ــازغۇچىالرمۇ ئهرەب تىلىنىـــڭ قاتماللىقىـ يـ
مهنىلهرنىـــڭ ســـايىلىرىنى ئىپادىلىيهلمهيدىغانلىقىـــدىن، رايىـــش    
ئهمهســــلىكىدىن، ئېالســــتىكىلىق ئهمهســــلىكىدىن، ئهجنهبــــى    
ــرەن       ــاق، تې ــن، ئوين ــدەك ئهركى ــز تىلى ــۇ ئىنگىلى ــالردەك، بولۇپم تىل

خــۇددى ئــۇالر بــۇ تىلغــا بۇنــدىن . شىغىلى تــۇردىئهمهســلىكىدىن قاقــ
بۇرۇن ئـون ئـۈچ ئهسـىر ھهمـراھ بولمىغانـدەك، خىيـال كهچمىـشلىرىنى               
ئاشــۇ تىــل بىــلهن ئىپادىلىمىگهنــدەك، بــۇ تىلنىــڭ كهمچىلىكىنــى       

شــــۇنىڭ بىــــلهن ئــــۇالر ... ئۇشــــتۇمتۇت بايقىغانــــدەك قىالتتــــى
يــــاتىنى ئهجنهبىيلهرنىــــڭ ئهدەبىياتىغــــا يۈزلىنىــــپ ئهرەب ئهدەبى

مــــۇتهننهبىي، بۇھتــــۇرىي، ئىمــــرۇلقهيس، ئهلــــقهمه . تاشالشــــتى
بــۇ . دېگهنــدەك ئىــسىمالر ھېچكىمنىــڭ قۇلىقىغــا ياقمــاس بولــدى     

ئىــسىمالرنى تىلغــا ئالغــانالر شــۇ ھامــان ئهقلىــي ۋە ھهزارىــي قــاالقلىق 
ــدى ــلهن ئهيىبلهنـ ــايرون،  . بىـ ــورس، بـ ــسپىر، ۋود جـ ــى، شېكىـ دانتـ

نىـڭ  »زىيـالىيالر «، ۋىكتـور خوگـوخى      ئاندىرى گىت، ئانـاتول فېـرانس     
ئــۇالر شــۇ ئىــسىمالردىن باشــقا    . ئېغىزلىرىــدىن چۈشــمهس بولــدى  

ــارقىلىق       ــيىش ئ ــا دې ــسىمالرنى يادق ــۇ ئى ــسىمۇ، ش ــىنى بىلمى ھېچنهرس
  .ئۆزلىرىنىڭ بىلىملىك ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولۇشاتتى

ــالىمالر« ــم » ئـ ــسى ئىلىـ ــاچلىرى ئهرەب -ئهڭ توغرىـ پهن تىلمـ
ــ ــۇردى  تىلىنى ــشىغىلى ت ــلىكىدىن قاق ــل ئهمهس ــي تى ــۇالر... ڭ ئىلمى : ئ
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ــم      ــلهن ئىلى ــگهن بى ــوغرا كهل ــا ت ــۇچهك ئهدەبىياتق ــى پ  -ئهرەب تىل
... چهكلىــك... چۈشىنىكــسىز... قاتمــال... پهنــگه تــوغرا كهلمهيــدۇ  

پهن ئۆگىنىـشته چهتـئهل تىلـى، بولۇپمـۇ ئىنگىلىـز تىلـى             -ئىلىم... قاالق
ــرەك  ــوللىنىش كې ــالىلىرىمىز. ق ــا    ب ــسهك ئۇالرغ ــسۇن دې ــالىم بول نى ئ

ــى     ــرەك، دەيتت ــۆگىتىش كې ــى ئ ــئهل تىل ــتهپلهردە چهت ــۇددى . مهك خ
ــم    ــدە ئىلىـ ــۈللىنىش دەۋرىـ ــى گـ ــۇپ  -ئهرەب تىلـ ــى بولـ پهن تىلـ

ــدەك ــر بېيكــون . باقمىغان ــدە روبى ــل ھهققى ــۇ تى ــر چــاغالردا ب ــل «: بى تى
پهن -ئــۇ بىــر ئىلىــم! ئــۆگهنمهكچى بولغــانالر ئهرەب تىلــى ئۆگهنــسۇن

  .دېمىگهندەك» .. .تىلى
ــقا      ــتىن ساۋىداشـ ــى ھهر تهرەپـ ــپ ئهرەب تىلـ ــۇنداق قىلىـ شـ

ــون  . ئۇچرىــدى ــۇرۇنقى ئ ــۇلمانلىرىنىڭ ب ــل ئهمــدى ئهرەب مۇس ــۇ تى ب
ــدى،   ــدەك ئىپتىخــارى بواللمى ــدا ئىپتىخــارى بولغان ئــۈچ ئهســىر داۋامى

بــۇ تىلنــى . بهلكــى ھهمــمه كىــشى قاچىــدىغان بىــر مهرەزگه ئايالنــدى 
ئاتاققــا كىرگىلــى بولمايــدىغان » زىيــالىي«لىمهي ئهيىــبلىمهي، تهنقىــد

  .بولدى
تىلنىــڭ خورلىنىــشى مــۇقهررەر ھالــدا شــۇ تىــل بىــلهن يېزىلغــان  

ــدۇ  ــشىغا كۆچى ــىلهرنىڭ خورلىنى ــڭ   ... نهرس ــس پىالننى ــۇ خهبى ــا ب مان
ئىـــسالمىي ئۈممهتنىـــڭ مىراســـى ئهرەب تىلىـــدا . ئـــاخىرقى نىـــشانى

هقـــسهت ئىـــسالمىي م. جۈملىـــدىن قۇرئـــانمۇ شـــۇنداق... يېزىلغـــان
ھهممىــدىن ئــاۋۋال ... ئــۈممهتنى ئۆزىنىــڭ مىراســىدىن چهتلهشــتۈرۈش

  ①.قۇرئاندىن چهتلهشتۈرۈش
  

  
تـۈركچىگه   تۈركىيه مۇسـۇلمانلىرى ئاتـا تۈركنىـڭ قولىـدا ئهرەب يېزىقىنـى التىـن يېزىقىغـا ئـۆزگهرتىش،                 ①

ــسال    ــارقىلىق ئىـ ــرۋېتىش ئـ ــالالپ چىقىـ ــۆزلهرنى شـ ــان سـ ــپ قالغـ ــدىن كىرىـ ــتىن ئهرەبچىـ مىي مىراسـ
ئىـــسالمىي مىـــراس بىـــلهن زادىـــال ئـــاالقه قىاللمايـــدىغان بىـــر ئهۋالد دىنـــسىزالر  . چهتلهشـــتۈرۈلدى
ئابــدۇل ئهزىــز پهھمــى قاتــارلىقالر مىــسىردىمۇ شــۇنداق قىلمــاقچى بولــۇپ ئۇتــۇق         . يىتىــشتۈرۈلدى

  . قازىنالمىدى
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ــى    ــلىرىدىن تهدرىج ــدىن ۋە مىراس ــته قۇرئان ــشىلهر ئهمهلىيهت كى
ئــۇالر ئهمــدى ئــۆز مىراســلىرىدىن ئــوزۇق ئااللمايــدىغان . شــتىچهتله

ــدى ــىلهردىن    . بول ــان نهرس ــدا يېزىلغ ــڭ تىلى ــوزۇقنى خۇجايىنلىرىنى ئ
  .ئېلىشتى

  . پروگراممىسىنىڭ ھالى تېخىمۇ يامان ئىدىسدانلوبنىڭ دەر
ــلهن     ــى بى ــڭ ئورۇنالشتۇرۇش ــسى دانلوبنى ــى دەرس ئوقۇتقۇچى دىن

زەبۇنلـــۇق، تـــۆۋەن -شاشال خـــارئهرەب تىلـــى ئوقۇتقۇچىـــسىغا ئوخـــ
ــرى       ــكه ئهڭ قې ــى دەرس ــۇكى دىن ــرى ش ــان يى ــۇردى، يام ــدا ت ئورۇن

مويــسىپىتنى تاپــشۇرۇق  : بۇنىــڭ باھانىــسى . ئوقۇتقــۇچى قويۇلــدى 
دەپتهرلىرىنــى تــۈزىتىش، دەپــتهر كۆتــۈرۈپ جاپــا تارتىــشتىن راھهتــكه 

ــرىش ــا    . چىقى ــى دەرس ئهڭ ئاخىرىغ ــدىكى دىن ــۇ بول ــامىنى ش ئهڭ ي
كـۆپ ۋاقىتتـا شـهنبه كـۈنلىكى يهتتىنچـى سـائهتلىك            . ۇرۇلدىئورۇنالشت

ــقا    ــائهتلىك دەرس، باشـ ــىنچى سـ ــۈنلىكى بهشـ ــشهنبه كـ دەرس، پهيـ
  .كۈنلىرى ئالتىنچى سائهتلىك دەر دىنى دەرس بوالتتى

دېــرەك بېرىــدۇكى، بىــر كۈنلــۈك دەرســنى ئوقــۇپ  بــۇ شــۇنىڭدىن
ــسا     ــىرتقا چىق ــسا، س ــۇراق چېلىن ــۇچىالر قوڭغ ــان ئوقۇغ ق دەپ چارچىغ

ــۈرۈپ،      ــغهم تۈك ــپ، بهل ــۇچى يۆتىلى ــرى ئوقۇتق ــدا، قې ــاران تۇرغان ئ
ــدۇ    ــۆتكىلى كىرى ــى دەرس ئ ــپ دىن ــۈكلهرچه مېڭى ــۇنداق ... ئۈلۈمت ش

قىلىـــپ، ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ كاللىـــسىدا دىنـــى دەرس ئاجىزلىققـــا،     
جانــــسىزلىققا، ماالللىققــــا، ئىچــــى سىقىلىــــشقا، رىغبهتــــسىزلىككه 

ــۇ دەرس   ــتىگه بـ ــڭ ئۈسـ ــدۇ ھهمراھ،ئۇنىـ ــۇلدا ئۆتۈلىـ ــۈك ئۇسـ . ئۆلـ
  .ھهرىكهتسىز، جانسىز، ئۆلۈك يادالش بۇ دەرسنىڭ تهلىپى

مېسسېئونىر مهكتهپلىرىدە ، ھهتتا دىن بىلهن ئاالقىمىز يوق دەپ دەۋا 
ئوقۇغۇچىالرغا خرىستىئان  »مۇسۇلمان«قىلىدىغان ئهلمانىي مهكتهپلىرىدە 

ىالرنىڭ زېهنى بۇ چاغدا ئوقۇغۇچ. دىنى دەرسى ئهتتىگهندە ئۆتۈلىدۇ
ئوچۇق، تېتىك بولىدۇ، دىنى دەرسنى ئوقۇغۇچىالر ئهڭ ياخشى كۆرىدىغان 

ئادەتتىكى دەرسكه ئوخشاپ قالمىسۇن دەپ، . ياش ئوقۇتقۇچىالر ئۆتىدۇ
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شۇنىڭ بىلهن . بۇ دەرس سىنىپتا ئۆتۈلمهي، مهكتهپ چېركاۋىدا ئۆتۈلىدۇ
. بېغىشاليدۇدىنى دەرس ئۇالرغا خۇشاللىق، تېتىكلىك، ھاياتى كۈچ 

بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئىسالم دىنى دەرسنىڭ يۇقىرىدا 
دېيىلگهندەك قېرى مۇددەرس ئارقىلىق ئۆتۈلۈشته ئوقۇغۇچىالرنى ئاۋۋال 

ئۇنىڭ . دىنى دەرستىن، ئاندىن دىندىن بهزدۈرۈش مهقسهت قىلىنغان
بۇيىچه ئۈستىگه دانلوبنىڭ دەرس پروگراممىسىدا دىنسىز غهربنىڭ ئۇسۇلى 
پهندىن -دىنى دەرسكه دىن بىلهن قىلچه ئاالقىسى بولمىغان، دىننى ئېلىم

ۋە ئهمهلىي ھاياتتىن ئايرىۋەتكهن ئهلمانىيچه ناجىنس بىر كېيىم 
. دىنى دەرسته الله، پهيغهمبهر ۋە ئاخىرەت تىلغا ئېلىندى. كىيگۈزۈلدى

ىنى دەرسته د. بىراق دىنى ئاۋاز قهلبكه يهتمهك تۈگۈل قۇالققىمۇ يهتمىدى
ئۆلۈك، جانسىز يادالش، ھاياتلىق شامى ئۆچۈش ئالدىدا تۇرغان قېرى 

بىرلىشىپ ئهكس تهسىر پهيدا قىلىپ ... مۇددەرسنىڭ يېقىمسىز ئاۋازى
  .دانلوبنىڭ مهقسىتىمۇ شۇ ئىدى... ئوقۇغۇچىالرنى دىندىن بهزدۈردى

يۇقىرىــدا كۆرســىتىپ ئۆتكىنىمــدەك، مۇســۇلمان ئوقۇغۇچىالرغــا     
ىئان دىنــى دەرســى شــۇنداق جــانلىق، يېقىــشلىق ئۆتۈلگهننىــڭ خرىــست

ــىنىپقا    ــۇرۇش، س ــارقىلىق، ســهپته ت ــۇن ئ ــارقىلىق، ئوي ــىرتىدا دەرس ئ س
كىـــرىش، مهكتهپـــتىن قـــايتىش قاتـــارلىق مۇناســـىۋەتلىك ئىـــشالردا 

ــىڭدۈرۈلدى  ــى سـ ــستىئانلىق روھـ ــى  . خرىـ ــستىئان دىنـ ــۇڭا خرىـ شـ
ــدى   ــىر قىلـ ــۇر تهسـ ــا چوڭقـ ــارتۇ. ئوقۇغۇچىالرغـ ــدى، ئـ قچه بىلىنمىـ

ــدى  ــشلىك تۇيۇلمىـ ــى دەرس  . زېرىكىـ ــڭ دىنـ ــدىمۇ دانلوبنىـ بۇنىڭـ
ئــارقىلىق ئىــسالم دىنىغــا زىيانكهشــلىك قىلىــش پىالنىنــى كــۆرۈۋالغىلى 

  .بولىدۇ
ــۈن    ــرىش ئۈچ ــاتتىق زەربه بې ــۇ ق ــكه تېخىم ــى دەرس ــوب دىن دانل

ــۇمچه دەرس« ــتۇردى » قوشـ ــسى ئورۇنالشـ ــازلىق دەرس . پروگراممىـ يـ
ال بولــــۇپ، قۇشــــۇمچه دەرس  »اســــلىق دەرسئاس«سېتكىــــسىدا 

ھــۈنهرۋەنچىلىكى ۋە -دىنــى دەرســمۇ رەســىم ســىزىش، قــول. بولمــايتتى
قاتـــارلىق قۇشـــۇمچه دەرســـلهر قاتارىـــدا ... تهنتهربىـــيه ئويـــۇنلىرى
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ــدى  ــسىدىن چىقىرىۋېتىلـ ــازلىق دەرس سېتكىـ ــپ،  . يـ ــۇنداق قىلىـ شـ
ــۇمچه دەرس دەپ   ــار قۇشــ ــنى بىئېتىبــ ــى دەرســ ــۇچىالر دىنــ ئوقۇغــ

  .ايدىغان بولدىقار
ــسىدا توشــقان تۇتــۇش «مۇشــۇنداق  ــاال ھارۋى ــلهن » ك پىالنــى بى

  .ئهۋالدالر بارغانچه دىنغا ھۆرمهت قىلمايدىغان بولۇپ كهتتى
ــاال  ــوڭ ب ــىدىن -ئهڭ چ ــارىخ دەرس ــازا ت ــارىخى ۋە  -ق ــسالم ت  ئى

  .ياۋرۇپا تارىخى دەرسىدىن كهلدى
 ئىــسالم تــارىخى ئــادەتته جاھىلىيهتنىــڭ ئهھــۋالىنى بايــان     
قىلىــشتىن باشــلىنىدۇ، بــۇ ئىــسالم دىنىنىــڭ باشلىنىــشىنى بايــان قىلىــشقا 

  .مۇقهددىمه قىلىنىدۇ
: سـۆزگه ئايالنـدى   » مهشـهۇر «جاھىلىيهت دەرسـىدە مۇنـۇ جـۈمله        

ــاتتى؛ قىزالرنـــى تىرىـــك  « ــا چوقۇنـ ــلهر بۇتقـ ــاھىلىيهتتىكى ئهرەبـ جـ
.  تــاالڭ قىالتتــى-كــۆمهتتى؛ ھــاراق ئىچهتتــى؛ قىمــار ئوينــايتتى؛ بــۇالڭ

  »...ئىسالم كېلىپ ئۇالرنى بۇ ئىشالردىن توستى
ئهمهلىيهتـته بـۇ ئىنتـايىن      . قارىماققا بۇ سـۆز توغرىـدەك كۆرۈنىـدۇ       

  .نىجىس بىر سۆز
ــاھىلىيهت     ــۈنكى، ج ــۇنىڭ ئۈچ ــشى ش ــوغرا كۆرۈنى ــۆزنىڭ ت ــۇ س ب
ــرى ھهقىــقهتهن مۇشــۇ ســۆزدە تهســۋىرلهنگهندەك ســۈرەتته       ئهرەبلى

ئاممــا بــۇ ســۆزنىڭ . يــوق قىلــدىئىــسالم كېلىــپ بــۇ ســۈرەتنى . ئىــدى
ــى  ــۇ يهردىك ــسلىقى ش ــۆزگهرتمهكچى  : نىجى ــۈرمهكچى ۋە ئ ــسالم ئۆچ ئى

ــڭ   ــان جاھىلىيهتنى ــرى«بولغ ــدى »جهۋھى ــز ئاچمى ــن ئېغى پهقهت . دى
باشـــقا جـــاھىلىيهتلهردە تېپىلمـــايمۇ قالىـــدىغان ئهرەبـــلهرگه خـــاس 

ــقىي  ــڭ تاش ــتى«جاھىلىيهتنى ــدى» پوس ــتىدىال توختال ــالهنكى . ئۈس ۋەھ
ــسال ــل   ئى ــۈنال نازى ــويۇۋېتىش ئۈچ ــتىنى س ــڭ پوس م ئهرەب جاھىلىيتىنى

بهلكــى بــارلىق جاھىلىيهتنىــڭ جهۋھىرىنــى ئهمهلــدىن     . بولمىغــان
ــل      ــۈن نازى ــسىتىش ئۈچ ــسالمنى دەس ــا ئى ــڭ ئورنىغ ــدۇرۇپ، ئۇنى قال

ــى  . بولغــان ــسىيىلىك رول ــسالمنىڭ فونكى ــساق، ئى باشــقىچه قىلىــپ ئېيت
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ــار   ــويۇۋېتىش دەپ ق ــتالرنىال س ــۇ پوس ــا  مۇش ــازىرقى ۋاقىتت ىغىنىمىزدا ھ
  !ئىسالمنىڭ قانداق ئهھمىيىتى قالىدۇ؟

دېـــمهك . ساۋاقداشـــالر قارىـــسا ھېچكىـــشى بۇتقـــا چۇقۇنمـــاپتۇ
  .ئىسالمنىڭ بۇ جهھهتتىكى رولى ئاخىرلىشىپتۇ

ساۋاقداشــالر قارىــسا قىــزالر تىرىــك كۆمۈلمهپتــۇ، ئهكــسىچه قىــزالر 
نىڭ بـۇ جهھهتتىكـى رولـى       دېـمهك ئىـسالم   . ناھايىتى ئهتىۋارلىنىۋېتىپتـۇ  

  .ئاخىرلىشىپتۇ
ــدىغانالر    ــار ئويناي ــدىغان، قىم ــاراق ئىچى ــسا ھ ــالر قارى ساۋاقداش

» ئهخالقىــي«بهزىــلهر ئىــسالمنىڭ  .  مــۇنچه بــار ئىــكهن  -ئــانچه
ــۇ    ــىيلىق قىپت ــلهر ئاس ــۇپتۇ، بهزى ــاۋاز قوش ــلىرىغا ئ ــا . تهشهببۇس بۇنىڭغ

  !نېمه ئامال
ــۇالڭ ــۇ  -ب ــسهك، ب ــىلىلىرىگه كهل ــاالڭ مهس ــۇنتىزىم ت ــۈنلهردە م ك

ــۇالڭ      ــار، ب ــۈمهت ب ــگه ھۆك ــۈچىگه ئى ــاقالش ك ــانلىق س ــاالڭ -ئام ت
  .قىلغانالر ھۆكۈمهتنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدۇ

ــاپتۇ   ــش قالم ــۇدەك ئى ــسالمغا قىلغ ــادا ئى ــازىرقى دۇني ــمهك ھ ! دې
ــڭ      ــر دەۋرنى ــۇئهييهن بى ــسالم م ــشىپتۇ، ئى ــى ئاخىرلى ــسالمنىڭ رول ئى

ــگهن،  ــدانغا كهل ــۈپهيلى مهي ــاجى ت ــا  ئېهتىي ــا ئۇنىڭغ ــازىرقى ۋاقىتت  ھ
ــسى خــاالس   ــر قىسمى ــسالم ئۆتمــۈش تارىخىنىــڭ بى ــوق، ئى . ھــاجهت ي

ــېڭدۈرمهكچى      ــا س ــىدە ئوقۇغۇچىالرغ ــارىخى دەرس ــسالم ت ــۇ ئى ــا ب مان
  .بولغان مهزمۇن

ــۇھهممهد   ــالپ مـ ــدىن باشـ ــساالمنىڭ زامانىـ ــادەم ئهلهيهىسـ ئـ
ــڭ     ــۆتكهن دىنالرنىـ ــا ئـ ــچه ئارىلىقتـ ــساالمنىڭ دەۋرىگىـ ئهلهيهىسـ

ــدۇ     ھهم ــشقا چاقىرى ــادەت قىلى ــا ئىب ــرال اللهق ــسانالرنى بى ــسى ئىن . مى
ئىبــادەت اللهنــى بىــر دەپ ئهقىــدە قىلىــشتا، ئىبــادەت پائــالىيهتلىرىنى 
ــهرىئىتىنى     ــڭ ش ــشتا اللهنى ــمه ئى ــشتا، ھهم ــدىم قىلى ــا تهق ــرال اللهق بى

ــدۇ  ــسىنى تاپىــ ــۆز ئىپادىــ ــشتا ئــ ــدار قىلىــ ــۇھهممهد . ھۆكۈمــ مــ
ــ ــساالمغا نازىـــل قىلىنغـ ــۆزگىچه ئهلهيهىسـ ــاخىرقى دىننىـــڭ ئـ ان ئـ
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بــۇ دىــن مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم پهيغهمــبهر : خۇسۇســىيىتى شــۇكى 
قىلىنغانـــدىن باشـــالپ قىيـــامهتكىچه بولغـــان ئـــارىلىقتىكى ھهمـــمه 

ــدۇر ــسانالرنىڭ دىنى ــۇ   . ئىن ــسىتى ئهنه ش ــېلىش مهق ــڭ ك ــاۋادا دىننى ن
ــى      ــدى، تهبىئىيك ــسا ئى ــۆزلهنگهن بول ــويىچه س ــرى ب ــى جهۋھى ھهقىق

  ...ال تامامهن باشقىچه بۇالتتىئهھۋ
ــىيىتى      ــڭ خۇسۇس ــاخىرقى دىننى ــسىتى ۋە ئ ــېلىش مهق ــڭ ك دىننى
ــى؟ يهر     ــپ كهتتـ ــك بۇرمىلىنىـ ــىدا قانچىلىـ ــڭ تونۇشـ ئوقۇغۇچىالرنىـ

  !ئاسمان، ئاسمان يهر قىلىۋېتىلگهندەك بۇرمىالندى
ــازىرقى     ــانمۇ ئهمهس، ھ ــشىپ بولغ ــشقا ئې ــسىتى ئى ــڭ مهق دىننى

ــۇ ئېـــشىپ بۇاللمىـــ ــادامىكى يهر يۈزىـــدە اللهنىـــڭ ۋاقىتتىمـ دى، مـ
ــادەت      ــرىگه ئىبـ ــڭ غهيـ ــاكى اللهنىـ ــدىغان يـ ــرىگه چوقۇنىـ غهيـ
ــدار    ــانۇننى ھۆكۈم ــقا ق ــهرىئىتىدىن باش ــڭ ش ــاكى اللهنى ــدىغان، ي قىلى
ــدۇ،    ــشىپ بواللماي ــىدىمۇ ئې ــدىكهن كهلگۈس ــرىك بولى ــدىغان مۇش قىلى

  .مهڭگۈ ئېشىپ بواللمايدۇ
ــان    ــادەم ئىمـ ــمه ئـ ــدە ھهمـ ــى يهر يۈزىـ ــى دەپ بهلكـ ئېيتتـ

بــۇ اللهنىــڭ تهقــدىرىگه ئۇيغــۇن كهلمهيــدىغان (تهســهۋۋۇر قىلــساق، 
شـۇ ھـالهتتىمۇ دىننىـڭ رولـى        ) پهرەز بولغاچقا مهڭگـۈ ئىـشقا ئاشـمايدۇ       

ــله نازىــل قىلغــان  .ئاخىرالشــمايدۇ ــشىلهرگه ال ــدا كى ــۇ چاغ چــۈنكى، ئ
ــد ــويىچه پهن ــڭ  -نهرســه ب ــاقالش دىننى ــاننى س ــىههت قىلىــپ ئىم  نهس

 -شۈبهىــسىزكى پهنــد!  نهســىههت قىــل-پهنــد« . ايلىنىــدۇۋەزىپىــسىگه ئ
-55ســۈرە زارىيــات   (»نهســىههت مۇئمىنالرغــا مهنــپهئهت قىلىــدۇ   

  ) ئايهت
 ناســاراالرنىڭ ســاماۋى  -يهر يــۈزى بۇتپهرەســلىك، يهھــۇدىي  

ــاھىلىيهت    ــدا ج ــهرىئىتىنىڭ ئورنى ــڭ ش ــلىرى، اللهنى ــى بۇرمىالش دىنالرن
ــارلى  ــدار قىلىــش قات ــانۇنلىرىنى ھۆكۈم ــىرىكلهرگه پهۋەس ق ــۈك ش ق تۈرل

تولغان بـۇ زامانـدا دىننىـڭ ۋەزىپىـسى قانـداقمۇ ئاخىرلىـشىپ بولغـان               
  بولىدۇ؟
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ــڭ    ــسىردا اللهنىـ ــدىن مىـ ــىدا جۈملىـ ــسالم دۇنياسـ ــۈن ئىـ پۈتـ
ــانۇنلىرى    ــاھىلىيهت ق ــا ج ــڭ ئورنىغ ــپ، ئۇنى ــكه قېقىلى ــهرىئىتى چهت ش

غــان قۇيۇلغــان تۇرســا، دىننىــڭ ۋەزىپىــسى قانــداقمۇ ئاخىرلىــشىپ بول 
  بولىدۇ؟

ــايتۇرۇپ     ــىرىكتىن قـ ــشىلهرنى شـ ــۈنلهردە كىـ ــۇ كـ ــڭ بـ دىننىـ
تهۋھىــــدكه چاقىرىــــشتىنمۇ چــــوڭ ۋەزىپىــــسى بــــارمۇ؟ لــــېكىن  
ــۋاتقىنى   ــسهت قىلىنى ــتۇرۇش مهق ــدىن يىراقالش ساۋاقداشــالرنىڭ زىهىنلىرى

مىــسىردا خرىــستىئان ئىــشغالىيتىدىن باشــالپ ئىــسالم     . دەل مۇشــۇ
ــانلىقىنى، ــكه قېقىلغ ــسىرغا جــاھىلىيهت قانۇنلىرىنىــڭ شــهرىئىتى چهت  مى

ــلىكى تهلهپ     ــا كهلتۈرمهس ــالر يادىغ ــانلىقىنى ساۋاقداش ــدار بولغ ھۆكۈم
ــدۇ ــه،   . قىلىنىۋاتىـ ــا كهلتۈرسـ ــۇنى يادىغـ ــالر بـ ــۈنكى، ساۋاقداشـ چـ

  .خرىستىئان باسمىچىلىرىغا قارشى جىهاد قىلىپ سالىدۇ
. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىرىنچــى دەرســته ئىــسالم بــۇرمىالپ ئۆگىتىلىــدۇ

ــۇن ــۇلمان  شـ ــۈرگهن مۇسـ ــاپىر مهكتهپلىرىنـــى پۈتتـ ــدا كـ داق قىلغانـ
ئهۋالدلىــرى دىننىــڭ ھــازىرقى ۋاقىتتــا ئــادا قىلىــشقا تىگىــشلىك مــۇھىم 

  .ۋەزىپىسىنى ئۇنتۇيدۇ
ــيىن ئوقۇغۇچىالرغــا ئىــسالمنىڭ باشــالنغۇچ دەۋرلىــرى   ئانــدىن كې

ــدۇ ــلىك قىلىنىـ ــان  . دەرسـ ــاقچى بولغـ ــسالم يوقاتمـ ــته ئىـ ــۇ دەرسـ بـ
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم كىــشىلهرگه   -جهۋھىــرىجاھىلىيهتنىــڭ 

بايـــان قىلىـــپ بهرمهكچـــى، كىـــشىلهرنى دەۋەت قىلمـــاقچى، جىهـــاد 
ــرى     ــسالمنىڭ جهۋھى ــان ئى ــتۇرماقچى بولغ ــدا ماكانالش ــارقىلىق زېمىن ئ

ــدۇ    ــۇق ئۆتۈلى ــى تول ــدا خېل ــسىمۇ ھهرھال ــان قىلىنمى ــك باي . مهركهزلى
ڭ توغرىـــسى ئه» سىياســـى تـــارىخى«لـــېكىن ئىـــسالمنىڭ كېيىنكـــى 

ــدىكى     ــالنغۇچ دەۋرلىرى ــپ، باش ــلىك قىلىنى ــارىخى دەرس ــازغۇنلۇق ت ئ
ــتۈرۈلىدۇ  ــوبرازالر خۇنۈكلهش ــارقىن ئ ــدا  . ي ــۇلمانالر ھاياتى دەرۋەقه مۇس

ــته   ــىي جهھهت ــۇ سىياس ــارىخ، بولۇپم ــي ت ــر ئهمهلى ــازغۇنلۇق بى ــۇ ... ئ ب
بــۇ ئازغۇنلۇقتــا ... ئــازغۇنلۇق ئــۇمهۋىيلهر دەۋرىــدە باشــلىنىپ بولغــان
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ىمىيهت تالىشىش، يـاكى ھـاكىمىيهتنى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈن الـله              ھاك
ــق    ــۇلمانغا اليىـ ــدىغان، مۇسـ ــرى رازى بولمايـ ــڭ پهيغهمبىـ ۋە ئۇنىـ

ــدى    ــشالر قىلىن ــشلىق ئى ــدىغان ئېچىنى ــازغۇنلۇقنىال  . كهلمهي ــېكىن ئ ل
ــسالم     ــش ئى ــاقىت قىلى ــن س ــى نهزەردى ــان تهرەپلهرن ــتلهپ، قالغ تهكى

نـــاۋادا .  باشـــقا نهرســـه ئهمهستـــارىخىنى غهرەزلىـــك بۇرمىالشـــتىن
ئىسالم تـارىخى ئهيـنهن تولـۇق يورۇتۇلغـان بولـسا ئىـدى، ھازىرقىغـا               

  .تامامهن ئوخشىمايدىغان باشقا بىر مهزمۇنغا ئىگه بولغان بوالتتى
ــازغۇنلۇق   ــوغرا، ئ ــته  (ت ــى جهھهت ــۇ سىياس ــته ) بولۇپم ئهمهلىيهت

. بىــــراق ئىــــسالمنىڭ مهۋجۇتلــــۇقى ئاخىرالشــــمىدى. يــــۈزبهردى
ــدى  ئه ــرا قىلىنـ ــرى ئىجـ ــۇن تهرەپلىـ ــسالمنىڭ نۇرغـ ــته ئىـ . مهلىيهتـ

ــدىغان   ــشىغا ئهرزىيـ ــۇلمانالرنىڭ ئىپتىخارلىنىـ ــكه ۋە مۇسـ خاتىرىلهشـ
ــان ــۇن ش ــدى -نۇرغ ــشىپ كهل ــهرەپلهر داۋاملى ــڭ     .  ش ــېكىن دانلوبنى ل

ــۇلمانالردا     ــلىكىدە مۇسـ ــارىخ دەرسـ ــسالم تـ ــسىدىكى ئىـ پروگراممىـ
ت قىلىنمايـدۇ، بهلكـى ئىپتىخـار       ئىپتىخار تۇيغۇسـىنى ئـويغىتىش مهقـسه      

مۇشـۇ مهقـسهت    . تۇيغۇسىنى تامـامهن يـوق قىلىـش مهقـسهت قىلىنىـدۇ          
ئىـــسالم تارىخىنىـــڭ يـــورۇق . ئۈچـــۈن ئـــاق بهتـــلهر يۇشـــۇرۇلىدۇ

قــاراڭغۇ تهرىپــى پۈتــۈن تــارىخ قىلىــپ . تهرەپلىــرى قاراڭغۇالشــتۇرۇلىدۇ
  .كۆرسىتىلىدۇ

ــدە ت     ــاغالم ئهقى ــدە س ــاتالپ كهڭ دائىرى ــان ئ ــشالر، ئوكي ارقىتى
ــهرىئهتنى      ــي ش ــشالر، ئىالھى ــا چىقىرى ــاراڭغۇلۇقتىن نۇرغ ــشىلهرنى ق كى
ــۇ       ــشالر، بولۇپم ــا قىلى ــادالهت بهرپ ــي ئ ــارقىلىق ئىالھى ــالش ئ تهدبىق
ــۆرۈلمىگهن       ــسلى ك ــا مى ــا قارىت ــاقالپ قالغانالرغ ــى س ــۇرۇنقى دىنىن ب

بـۇ ئىـشالر گۇڭگـا،    ... دەرىجىدە ئادىـل مۇئـامىله قىلىـشالر يوشـۇرىلىدۇ      
ــۆزلىنىدۇ  مهۋ ــلهن س ــارىلهر بى ــسقا ئىب ــۇم، قى ــاتلىرى  . ھ ــسالم پۇتۇھ ئى

ــان     ــسهت قىلغـ ــشنىال مهقـ ــۇز كېڭهيتىـ ــلهش ۋە نوپـ ــن ئىگهلـ زېمىـ
ــۋىرلىنىدۇ  ــى دەپ تهس ــك ھهرىكىت ــڭ . كېڭهيمىچىلى ــسالم جهمىيىتىنى ئى

ــاك      ــدا پ ــالىي ھال ــشىلهردىن خ ــۇمهن پاھى ــچه ئوم ــۇزۇن مهزگىلگى ئ
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ــۇنچ  ــڭ ش ــاقلىغانلىقى، دۆلهتنى ــهبنى س ــاي نهس ــىغا قارىم ه چــوڭ بولۇش
ــى    ــڭ دەخلـ ــانالر ۋە مالالرنىـ ــسىدا قـ ــهرىئىتىنىڭ سايىـ ــڭ شـ اللهنىـ

  .تهرۇزسىز ساقالنغانلىقى يوشۇرىلىدۇ
ــم  ــسالم ئىلى ــان زور ئى ــۇر تارقاتق ــا ن ــرى، -زېمىنغ پهن ھهرىكهتلى

ــم  ــۇلمانالردىن ئىلى ــدە مۇس ــۈللىنىش دەۋرى ــالىقالر يېڭــى گ پهن -ياۋروپ
  .ئۆگهنگهنلىكى يوشۇرىلىدۇ

اددىۋىي ۋە مهنىــۋىي ھهر ئىككــى تهرەپنــى ئــۆز ئىچىــگه     مــ
ــۇرىلىدۇ   ــرى يوشـ ــسالمىي ھهزارەت ھهرىكهتلىـ ــۈك ئىـ ــان بۈيـ . ئالغـ

پهننىــڭ ئىــسالمدىن كهلــگهن -تهبىئىــي ھالــدا ھهزارەت بىــلهن ئىلىــم
ــۇرىلىدۇ   ــدىلىكلىرى يوش ــسالمىي ئاالھى ــاس ئى ــۆزگه خ ــى  . ئ ــۇ ئىكك ب
ۇ ھهرىكهتـــلهر ھهرىكهتنىـــڭ ئىـــسالمىي ئاالھىـــدىلىكى شـــۇكى، ئـــ

ئىنـــسان پائالىيىتىنىـــڭ ھهمـــمه تهرەپلىـــرىگىچه كېڭىيىـــدۇ، مـــاددا 
بىـــلهن روھنـــى، دۇنيـــا بىـــلهن ئـــاخىرەتنى ئـــۆز تـــۈزۈمىگه       

ــدۇ    ــايه قىلى ــا رېئ ــى يولغ ــسهملهيدىغان ئىالھ ــلهر  . مۇجهس ــۇ تهرەپ ب
  !يۇشۇرۇلغاندا نېمه قالىدۇ؟

  :بۇنداق ئىككى خهبىس مهقسهت قالىدۇ
ــى ــوغر : بىرىنچ ــسالم ت ــدە   ئى ــپىلهر دەۋرى ــان خهلى ــدا بولغ ا يول

ــر مهزگىــل ھۆكــۈم ســۈرگهندىن كېــيىن كهلمهســكه   ناھــايىتى قىــسقا بى
  .كهتتى

ــى ــا   : ئىككىنچ ــات بهرپ ــسانىي ھاي ــارىخى دۇرۇس ئىن ــسالم ت ئى
ــارىخى    ــسالم ت ــامهن خــالىي، ئى ــالردىن تام ــمهت قاراش ــدىغان قىم قىلى

  .ھوقۇق ئۈچۈن قان تۆكۈش تارىخى، خاالس
ــارىخى  ــسالم تـ ــى   ئىـ ــڭ ھهقىقـ ــشته ئۆزىنىـ ــۇ رەۋىـ  ئهنه شـ

ــدۇ    ــا يۈزلهندۈرۈلى ــالر ياۋروپاغ ــدىلىپ، ساۋاقداش ــدىن قۇرۇق . مهزمۇنى
ــمهك ــا دې ــم-ياۋرۇپ ــۇر- ئىلى ــمهك.  پهن دېمهكت ــا دې  ھهزارەت -ياۋرۇپ

ــۇر ــمهك . دېمهكت ــا دې ــۇر  -ياۋرۇپ ــاراش دېمهكت ــمهت ق ــا . قىم ياۋرۇپ
ن ھوقــۇقى ئىنــسا-ياۋرۇپــا دېــمهك. دىمــۇكراتىيه دېمهكتــۇر -دېــمهك 
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.  ســـانائهت تهرەققىيـــاتى دېمهكتـــۇر-ياۋرۇپـــا دېـــمهك. دېمهكتـــۇر
 ھهرجهھهتـــته ئىنـــسانىي مهۋجۇتلۇقنىـــڭ دۇرۇس -ياۋرۇپـــا دېـــمهك
  !!شهكلى دېمهكتۇر

ــۇ     ــايالردىكى، بولۇپم ــى ج ــايىغى تهككهنلىك ــڭ ئ جاھانگىرالرنى
ــسهتلىك    ــلهر مهقـ ــشىيلىكلهر، قهبىهلىكـ ــىدىكى ۋەھـ ــسالم دۇنياسـ ئىـ

ــۇرۇلىدۇ ــپىگه  ي. يوشـــ ــى تهرىـــ ــسالم دۇنياســـ ــانى ئىـــ اۋروپـــ
ــتهن     ــامىللىرى قهســ ــستىئانلىق ئــ ــدۈرىۋاتقان خرىــ ھهرىكهتلهنــ

ــۇرىلىدۇ ــوزۇقچىلىقالر   .  يوشـ ــي بـ ــان ئهخالقىـ ــادا تارقىلىۋاتقـ ياۋروپـ
ــۇرىلىدۇ  ــتهن يوشـ ــلىكى،  . قهسـ ــڭ ماددىپهرەسـ ــا ھهزارىتىنىـ ياۋرۇپـ

  .روھتىن خالىيلىقى قهستهن يوشۇرىلىدۇ
ــدا ۋە يا  ــسالم تارىخى ــت ئى ــدا راس ــا تارىخى ــان ئهنه -ۋرۇپ  يالغ

ــشتۇرۇلىدۇ  ــۇنداق ئېلى ــدە    ! ش ــلهر ئاالھى ــارا بهت ــدا ق ــسالم تارىخى ئى
گهۋدىلهندۈرۈلىدۇ، ئـاق بهتـلهر يوشـۇرىلىدۇ؛ ياۋرۇپـا تارىخىـدا ئـاق             

تـارىخ  ! بهتلهر ئاالھىـدە گهۋدىلهندۈرۈلىـدۇ، قـارا بهتـلهر يوشـۇرىلىدۇ          
  قانداق بولىدۇ؟بۇ شهكىلدە يالغان ئۆگىتىلگهندە نهتىجه 

ئىـــسالمنىڭ رولـــى ئاخىرلىـــشىپ : نهتىـــجه مۇنـــداق بولىـــدۇ
ــا قىلغــۇدەك ئىــش يــوق، ئــۇ تېخــى   بولغــان، ئۇنىڭغــا ھــازىرقى ۋاقىتت
ــدى    ــرەك ئى ــدۇرراق يوقۇلۇشــى كې ــىۋالدى، بال ــراق ياش ــشلىك جىق تىگى

الر » بىلىمـــدان«دەپ تونـــۇپ، ئىـــسالمدىن تهدرىجـــى يىراقالشـــقان 
ئــۇالر ياۋروپــانى قــاالقلىق   . پ چىقىــدۇ ئارقىــدىن يېتىــشى -ئارقــا

ــدىغان      ــاراڭغۇلۇقنى يوقىتى ــىپاخانا، ق ــدىغان ش ــىپا بولى ــسىلىگه ش كې
  !ماياك دەپ ياۋروپاغا ئۆزىنى ئاتىدۇ

ــۇنداق   ــۋال شـ ــدىكى ئهھـ ــالنغۇچ مهكتهپلىرىـ دانلوبنىـــڭ باشـ
ــۇ    ــدىغان زەھهر تېخىم ــدە ئىچۈرۈلى ــۇرا مهكتهپلىرى ــان يهردە، ئوتت بولغ

ـ  . جىق تهپ ئوقۇغـۇچىلىرى تېخىمـۇ يـاراملىق، تېخىمـۇ جىـق           ئوتتۇرا مهك
ــدۇ  ــىلهرنى بىلهلهي ــدۇ . نهرس ــق ئىچهلهي ــسىمۇ جى ــۇنىڭ ! زەھهر ئىچ ش

ئۈچـــۈن ئوتتـــۇرا مهكـــتهپلهردە ئهرەب تىلـــى دەرســـى باشــــقا      
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ــۆۋەن       ــۇ ت ــىدىن تېخىم ــى دەرس ــز تىل ــۇ ئىنگىلى ــلهردىن، بولۇپم دەرس
ــۈرۈلىدۇ ــا چۈش ــتۈرۈلى. ئورۇنغ ــۇ پهسلهش ــى دەرس تېخىم ــسالم . دۇدىن ئى

تارىخىنىڭ قارا بهتلىـرى تېخىمـۇ قـارا بويىلىـدۇ، ئـاق بهتلىـرى تېخىمـۇ                
ــسىز ... چىــڭ يوشــۇرىلىدۇ ــدىكى مىسلى ــسانىيهت تارىخى ياۋروپــانى ئىن

ــدۇ    ــگه چىقىـ ــۇ ئهۋجىـ ــۋىرلهش تېخىمـ ــله دەپ تهسـ ــۇقىرى پهلـ . يـ
ــا    ــتۇرۇلۇپ، ياۋرۇپــ ــۇ قاماشــ ــۆزلىرى تېخىمــ ــڭ كــ ئوقۇغۇچىالرنىــ

  !يۈكسهكلهشتۈرۈلىدۇ
ــ ــيىن  ب ــدىن كې ــپ بولغان ــشالر قىلىنى ــداگوگىكا«ۇ ئى ــالىي پى » ئ

... مهكتهپلىــرى دانلوبنىــڭ خهبىــس پىالنىنــى تولۇقالشــقا باشــلىدى     
قالغــــان . ئهرەب تىلــــى ئوقۇتقــــۇچىلىرى ئهزھهردە يېتىــــشتۈرۈلىدۇ

» ئــــالىي پىــــداگوگىكا «پهننىــــڭ ئوقۇتقــــۇچىلىرى ئــــاۋۋال   
ــشتۈرۈلىدۇدا »ئــالىي بىلىــم يــۇرتى«مهكتهپلىرىــدە، ئانــدىن  ــۇ . يېتى ب

ــرىش« ــۈجه چىقى ــر  » چ ــلهن بى ــشتۈرۈش بى ــۇچى يېتى ــورۇنلىرى ئوقۇتق ئ
ــدىغانالرغا     ــرا قىلى ــى ئىج ــس پىالنن ــا خهبى ــسىدا  «ۋاقىتت ــاال ھارۋى ك

ــۇش ــل تهســىر  » توشــقان توت ــۇر، ئىزچى ــۇ چوڭق ــۇيىچه تېخىم ئۇســۇلى ب
ئوقۇغــۇچىالر ئهڭ ئــاۋۋال باشــالنغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مهكتهپــته . كۆرســىتىدۇ

ــۇد ــدۇ  ئـ ــدىن تاللىنىـ ــۈرۈلگهنلهر ئىچىـ ــل زەھهر ئىچـ ــۇز يىـ . ا توققـ
ــۇدىرى ۋە      ــى م ــز تىل ــڭ ئىنگىلى ــشتا مهكتهپنى ــۇل قىلى ــۇچى قوب ئوقۇغ
ئىنگىلىــز تىلــى ئوقۇتقــۇچىلىرى تــۈزگهن مــۇئهييهن پرىنــسىپالر ئاســاس 

ــدۇ ــۇللىنىش . قىلىنى ــا ۋە قوب ــۇللىنىش ئۇبىكتىغ ــاقىتىگه«قوب ــاتتىق » الي ق
ــدۇ ــۇش،  دۇرۇس. تهلهپ قويۇلىـ ــۋادار بولـ ــۇش، تهقـ ــۇلمان بولـ  مۇسـ

. ئهخالقلىــــق بولــــۇش قوبــــۇللىنىش شــــهرتى ئهمهس، ئهلــــۋەتته 
ــنهزەر،   قوبۇلالنغــۇچى مهكــتهپكه كىرگهنــدە قانــداق بولۇشــىدىن قهتئىي

ــۇم   ــاالھىيىتى چوق ــدا ئۇنىــڭ س ــتىن چىققان ــق«مهكتهپ ــكه اليى » تهلهپ
ــدۇ   ــك قىلىنى ــقا كېپىللى ــۇ . بولۇش ــرىش «ب ــۈجه چىقى ــ» چ دا زاۋۇتلىرى

چـۈنكى پۈتـۈن    . ھهممه ئىشقا ئـادەتتىن تاشـقىرى ئهھمىـيهت بېرىلىـدۇ         
  .ئۈممهتنىڭ كېلهچىكى مۇشۇ زاۋۇتتا ياسىلىدۇ
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مـــۇنىيرە رايونىغـــا جايالشـــقان » چـــۈجه چىقىـــرىش زاۋۇتـــى «
ــدىكى     ــىر نىل ــڭ قهس ــشغالىيهتچى ئارمىيىنى ــدىن ئى ــۇ رايون ــۇپ، ب بول

ــدۇ   ــارغىلى بولىـ ــپ بـ ــۇتتىال يېتىـ ــچه مىنـ ــا نهچـ ــز . ئورنىغـ ئىنگىلىـ
ــتازلىق     ــته ئۇسـ ــشىغا ئهمهلىيهتـ ــڭ قېـ ــۇچىالر ئوقۇغۇچىالرنىـ ئوقۇتقـ
ــدۈرگۈچى     ــاش ئهگــ ــى بــ ــال ئهمهس، بهلكــ ــاالھىيهت بىلهنــ ســ

ئـــۇالر . ئىـــشغالىيهتچى كـــۈچ بولـــۇش ســـاالھىيىتى بىـــلهن كىرىـــدۇ
ئــاق «ئوقۇغۇچىالرغــا ئىــالھ مۇشــۇ شــهھهرلهرگه باشــلىق قىلغــان      

 پهســلىكى ۋە ئــاجىزلىقىنى ھــېس ئالدىــدا مىــسىرلىقالرنىڭ» تهنلىكــلهر
بــۇ ئۇســتازالر ئوقۇغۇچىالرغــا ئاشــكارا ئهتهي شــۇنداق     . قىلدۇرىــدۇ

ــدۇ ــۇ بېرى ــاش   . تۇيغ ــۇلمانالرنى ب ــستىئانالرنىڭ مۇس ــۇالر خرى ــا ئ ئهمم
ئهگــدۈرۈش مهقــسىتىنى ئاســانلىقچه ئاشــكارىلىمايدۇ، بهلكــى بــۇ      

ۇسـتازالر  ھهرھالـدا ئاشـۇ ئ    . مهقسىتىنى ئېپىنـى تېپىـپ ئىـشقا ئاشـۇرىدۇ        
ــر       ــدىغان بى ــۇرغىلى بولماي ــل ت ــدە تاقابى ــڭ كۆڭۈللىرى ئوقۇغۇچىالرنى

ئوقۇغــۇچىالر ھهر ۋاقىــت  . قورقۇنچلــۇق نهرســىگه ۋەكىللىــك قىلىــدۇ   
ــرەك  ــۆزىنى ئاسرىـــشى كېـ ــران قىلىـــشىدىن ئـ ــۇڭا . ئۇنىـــڭ ۋەيـ شـ

ــۈرگىچه ھېچقاچــان ھهقىقــى خــاتىرجهملىكنى   ئوقۇغــۇچىالر ئوقــۇش پۈتت
ــدۇ ــېس قىاللماي ــۇش. ھ ــۇ ئوق ــدىن كېيىنم ــوجىالر« پۈتتۈرگهن ــڭ »خ نى

ــارا ســايه تاشــالپ تۇرىــدۇ  ــۇ ئهرۋاھ . ئهرۋاھــى ئۇالرنىــڭ كــۆڭلىگه ق ب
ــىتىپ      ــۆزىنى كۆرس ــۆزىنى ئ ــهكىلدە ئ ــل ش ــتا ھهرخى ــي تۇرمۇش ئهمهلى

ــدۇ ــا زەھهر  . تۇرىـ ــا ئوقۇغۇچىالرغـ ــشلىك كهيپىياتتـ ــۇنداق تهشۋىـ شـ
  ...ئىچۈرۈلىدۇ

 ئىچمهيــمهن دېــگهن بىــرەر كىــم زەھهر ئىچمهيــمهن دېيهلهمــدۇ؟
ــۇ يهرلهردە زەھهر    ــاقلىناالمدۇ؟ بـ ــىرىدىن سـ ــدىردىمۇ زەھهر تهسـ تهقـ

  ...تهلىمات بىۋاسته تهلقىن قىلىنىدۇ... ئوچۇق ئىچۈرۈلىدۇ
ھهرقانــداق دىــن !  ئىــسالم ســهۋەبچى ســىلهرنىڭ قاالقلىقىڭالرغــا

ــى     ــسالمنىڭ قاالقالشتۇرۇشـ ــراق ئىـ ــدۇ، بىـ ــهۋەب بولىـ ــا سـ قاالقلىققـ
ئىــسالم دىنىغــا ئېــسىلىپ   . دىن ئېــشىپ كېتىــدۇ ھهرقانــداق دىنــ 
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ــسىلهر  ــى قېلىۋىرى ــاالق پېت ــهڭالر ق ــان  . تۇرىۋەرس ــاس قىلغ ــى ئاس دىنن
ــۇرا ــسىلهر    ئوتت ــى قىاللماي ــۇلمىغىچه تهرەقق ــىدىن قۇت ــىر تۇرمۇش . ئهس

ــم  ــى ئىلىـ ــڭ ئاساسـ ــدىكى ھاياتلىقنىـ ــۈنكى كۈنـ ــن -بۈگـ پهن، دىـ
لىــك ئوتتــۇرا  زۇلمهت. يهنه تېخــى بىۋاســته تهلقىنمــۇ بــار   ... ئهمهس

ــقان،     ــسۇنغاچقا قاتمالالش ــىغا بوي ــڭ باشقۇرۇش ــا دىننى ــىردە ياۋرۇپ ئهس
ــلىغاندا تهرەققـــى قىلـــدى،  . كېـــيىن قالغـــان ــا دىننـــى تاشـ ياۋرۇپـ

ــم ــتى، ئىلىـ ــگه بولـــدى-مهدەنىيهتلهشـ ــتىن . پهنـــگه ئىـ ھهرجهھهتـ
چـۈنكى دىـن    . پهنـگه توسـقۇنلۇق قىلىـدۇ     -دىـن ئىلىـم   . قۇدرەت تاپتى 

ــات  ــوپ خۇراپ ــر ت ــ. بى ــجه  دى ــا، نهتى ــشقا، ئاكتىپلىقق ــگهك قىلى ن ئهم
يارىتىشقا توسـقۇنلۇق قىلىـدۇ، چـۈنكى دىـن ئـاخىرەتنىال تىلغـا ئېلىـپ               

خۇراپـاتنى يـوقىتىش ئۈچـۈن دىننـى پاچـاقالپ          . دۇنياغا سـهل قارايـدۇ    
ــرەك ــاتنى پاچاقالشــقا جــۈرئهت      . كې ــر قىلــساڭ خۇراپ ئهركىــن پىكى

اتقـــان ئاجايىـــپ قىالاليـــسهن، ياۋروپـــادا بۈگـــۈنكى كۈنـــدە بولۇۋ
ــسهن ــا ئېرىشهلهي ــتۇردى،  . تهرەققىياتق ــوكراتىيىنى قارارالش ــا دېم ياۋرۇپ

دىنىـــي ھۆكۈمرانلىـــق سايىـــسىدە دەپـــسهندە قىلىنغـــان شهخـــسىي  
ئهركىنلىـــك پرىنـــسىپىنى مۇئهييهنلهشـــتۈرۈش ئـــارقىلىق ئىنـــسانىي  

  ...ھۆرمهتنىڭ قىممىتىنى يۇقىرى كۆتۈردى
ــداق  ــۇچىالر بۇنـ ــا ئوقۇغـ ــاۋاب ئهينـــى ۋاقىتتـ ــازىرىگه جـ  مۇنـ

غهربلىكــلهر ئالدىـــدا روھىــي مهغلــۇبىيهت بىـــلهن    . قايتۇرالمــايتتى 
ــي    ــان ھهربى ــسىپ تۇرغ ــى بې ــۆز ۋەتىنىن ــان، ئ ــشىپ تۇرغ ــۆزلىرى قامى ك
ئىـــشغالىيهتتىن قورقـــۇپ تۇرغـــان، ئـــۆزلىرىگه زەھهر ئىچۈرىۋاتقـــان 
ــازىرىگه     ــۇ مۇن ــڭ ب ــان ئوقۇغۇچىالرنى ــپ تۇرغ ــدىن ئهيمىنى خۇجىلىرى

ــاۋاب قا ــگه    ج ــگه ئى ــايتۇرغۇدەك بىلىم ــاۋاب ق ــسىمۇ، ج ــى بول يتۇرغۇس
  .ئهمهس ئىدى

ــۇلمانالرنى    ــڭ مۇس ــاالقلىق، خوجىالرنى ــكهن ق ــۇلمانالرغا يهت مۇس
ــۇلمانالرنىڭ   ــڭ مۇس ــان قاالقلىق،خوجىالرنى ــتهك بولغ ــشىگه دەس ئهيىبلى
ــان     ــوزىر بولغ ــشىغا ك ــۇم قىلى ــسىگه ھۇج ــا، ئهنئهنى ــا، دىنىغ ئېتىقادىغ
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ــاالقلىق ــۇ قاالق-ق ــدى    ب ــى ئهمهس ئى ــسالم دىن ــهۋەبى ئى ــڭ س . لىقنى
ــدىن يىراقالشــتۇرغان   ــسالم دىنىنىــڭ ھهقىقىتى بهلكــى مۇســۇلمانالرنى ئى

. ئهقىدە قـاالقلىقى ئـۇالرنى ھهزارىـي قاالقلىققـا سـۆرەپ كىـرگهن ئىـدى              
ئهينــى ۋاقىتتــا ئوقۇغــۇچىالر بــۇنى بىلىــش ئىمكــانىيىتىگه ئىــگه ئهمهس 

ــدى ــاھىيىتى. ئىـ ــشكه، غهرب ھهزارىتىنىـــڭ مـ ــرىلهپ كىرىـ گه ئىچكىـ
ــشكه،     ــى بىلىـ ــاجىز تهرەپلىرىنـ ــۈك ۋە ئـ ــڭ كۈچلـ غهرب ھهزارىتىنىـ
ــۈن   ــشىش ئۈچــ ــى قىلىــــش ۋە مهدەنىيهتلىــ ياۋروپانىــــڭ تهرەققــ
ــى      ــن ئىكهنلىكىن ــاختا دى ــىغان س ــاۋ ياس ــڭ چېرك ــان دىننى پاچاقلىغ
بىلىـــشكه، ھايـــاتلىقتىن، تهرەققىيـــاتتىن، زېمىننـــى گۈللهندۈرۈشـــتىن 

ق دىننـى پاچـاقلىتىش الزىملىقىنـى بىلىـشكه؛ لــېكىن     توسـىدىغان بۇنـدا  
ــشىپ      ــاتتىن ئې ــار ھاي ــى ب ــاختا دىن ــتا س ــڭ بۇزۇلۇش ــسىز ھاياتنى دىن
ــشكه؛   ــشمايدىغانلىقىنى بىلىـ ــز قېلىـ ــدىردىمۇ ھهرگىـ ــگهن تهقـ كهتمىـ
ــار   ــشكه دۇچـ ــان يىمىرىلىـ ــان ھهزارەتنىـــڭ ھامـ ــدىن ئايرىلغـ دىنـ

هتتـــا ئـــۇالر ھ. بولىـــدىغانلىقىنى بىلىـــشكه ئـــۇالر ئامالـــسىز ئىـــدى
ــسۇندۇرۇشلىرىدىن، ئۇالرنىـــڭ   ــناملىرىدىن، كهمـ خۇجىلىرىنىـــڭ دەشـ
ھاياتىـــدىكى ھهمـــمه پىـــشكهلچلىكىنى ئىـــسالمغا دۆڭگهشـــلىرىدىن 
. ئاغرىغــان تهقــدىردىمۇ بــۇ نهرســىلهرنىڭ ھېچقايسىــسىنى بىلهلمهيتتــى

ــىلىق    ــشى؛ قارش ــشهلمىگهنلهرنىڭ زەھهرلىنى ــانىيىتىگه ئېرى ــش ئىمك بىلى
رشــىلىق قىلىــشنى يــادىغىمۇ كهلتۈرمهســتىن بهلگىلهنــگهن قىلماســتىن، قا

  .ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق بولدى. قېلىپقا قويۇلىشى مۇقهررەر ئىدى
ــۇدىر  ــۇجىالر«م ــتاز »خ ــۇجىالر«، ئۇس ــڭ  » خ ــرەر ئوقۇغۇچىنى بى

ــز ســۈكۈت قىلمــايتتى! قارشــىلىقىنى بايقىــسا ســۈكۈت قىالرمىــدى . ھهرگى
ــىل  ــرەر ئوقۇغۇچىنىـــڭ قارشـ ــز بىـ ــېكىن بىـ ــتىن لـ ىق قىلىـــپ مهكتهپـ

ئهنه شـــۇنداق مۇھىـــت ۋە ! ھهيـــدەلگهنلىكىنى ئـــاڭالپ باقمىـــدۇق
ــۇچىالر      ــۈگهتكهن ئوقۇغ ــنى ت ــق ئوقۇش ــۆت يىللى ــلهن ت ــۇرۇقالر بى يولي

ــوجىالر« ــا  » خ ــدا يهنه قايت ــرىش زاۋۇتلىرى ــۈجه چىقى ــڭ چ ــا -نى  قايت
ــقا    ــدا جــارىي قىلدۇرۇش ــى ئاپتۇماتىــك ھال ــۆز رولىن ــپ، ئ ــيه ئېلى تهربى
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ئۇالرنىـــڭ روھىغـــا سىڭدۈرۈشـــكه تىگىـــشلىك نهرســـىلهر . باشـــاليدۇ
ــىڭدۈرۈلگهن  ــامهن س ــان   . تام ــا قۇيۇلغ ــۆز ۋۇجۇدىغ ــدى ئ ــۇالر ئهم ئ
بۇالرنىــڭ قۇسۇشــى . قــا باشــاليدۇ» قۇســۇش«زەھهرلهرنــى ئــۆزىچهككه 

ــۇش     ــىرىدىن قۇتۇل ــڭ تهس ــدە زەھهرنى ــادەم زەھهر ئىچكهن ــال ئ نورم
ــشىمايدۇ  ــقىنىغا ئوخ ــۈن قۇس ــدى . ئۈچ ــۇالر جاھان ــاق ئ ــخهۋەر ئ  -ن بى

قـــارىنى پهرق ئېتهلمهيـــدىغان، ئالـــدىغا ئۇچرىغاننىـــڭ ھهممىنـــى  
گه ئــــۆزلىرى ئىچــــكهن زەھهرنــــى »چــــۈجىلهر«چوقۇاليــــدىغان 

  ! پۇكىنىدىن ياندۇرۇپ بېرىدۇ
ــۇلمان   ــۇنداق خهبىـــس پىـــالن بىـــلهن مۇسـ دانلـــوب ئهنه شـ

  .ئهۋالدالرنى تېخىمۇ چىڭ چاڭگاللىدى
ــۇزۇ   ــى بـ ــر ئهۋالدنـ ــۇئهييهن بىـ ــۇ مـ ــلهن  بـ ــۇنىڭ بىـ پ، شـ

ــىله ئهمهس ــشىدىغان مهس ــسهت. ئاخىرلى ــۇ : مهق كېيىنكــى ئهۋالدالرغىم
ــى     ــدىغان ئهۋالدنـ ــشنى ئوياليـ ــسالمغا قايتىـ ــارقىتىش، ئىـ زەھهر تـ

ــلىق ــارقىلىق  . چىقارماس ــۇرۇش ئ ــى ق ــرىش زاۋۇت ــوب چــۈجه چىقى  دانل
ــر زەھهر       ــۇكهممهل بى ــدىغان م ــاگىرتنى دەۋرى قىلى ــلهن ش ــتاز بى ئۇس

ئۇســتاز شــاگىرتنى دانلــوب   . ىــسى بهرپــا قىلــدى  تــارقىتىش سىستېم
ــدۇ  ــا قۇيى ــان قىلىپق ــدۇ  . تهييارلىغ ــسىز كېرى ــا قارشىلىق ــاگىرتال قېلىپق . ش

تېخىمـــۇ خهبىـــس، تېخىمـــۇ . پىـــالن بـــۇنىڭغىال قانـــائهت قىلمىـــدى
قېلىپقــا ئــادەتتىكىچه . مۇســتهھكهم پىالنــالر يولغــا قۇيۇلۇشــقا باشــلىدى

 ئوقۇتقۇچىنىمـــۇ قېلىپقـــا قۇيۇلغــان ئـــاددى بىـــر ئوقۇتقــۇچى يىڭـــى  
ــدۇ  ــادەتتىكىچه قوياالي ــڭ    . ئ ــۇچى ئۆزىنى ــك ئوقۇتق ــالىي دەرىجىلى ئ

شــۇڭا ئــالىي . ئىمتىيازىغــا تايىنىــپ، تېخىمــۇ چــوڭ ئىــشالرنى قىالاليــدۇ
ــيىگه ئهۋەتىــپ قايتىــدىن تېخىمــۇ   دەرىجىلىــك ئوقۇتقــۇچىالرنى ئهنگلى

  .سىپتا قېلىپالش كېرەك
نـى تهلهپـكه    »مهجبـۇرىيىتى «يهرلىكتىمـۇ ئـۆز   » خـۇجىالر «توغرا،  

قېلىــــپالش بىــــلهن  بىــــراق يهرلىكــــته... اليىــــق ئورۇندايــــدۇ
ئــۆز جايىڭــدا  . نىــڭ يۇرتىــدا قېلىــپالش ئوخــشىمايدۇ   »خــوجىالر«
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قىلىپالنــساڭ ئــۆز ئېتىقادىــڭ، ئــۆز پىكرىــڭ، ئــۆز ئهنئهنهڭنىــڭ       
ــسهن؛    ــۇچراپ قالى ــسمهن ئ ــىرىگه قى ــوجىالر«تهس ــدا  »خ ــڭ يۇرتى نى

نىـــڭ تهســـىرىگه ئۇچرىغـــان مىـــسىرلىق »رخـــوجىال«قىلىپالنـــساڭ، 
ــتىن  ــوجىالر«بولماسـ ــسهن  »خـ ــۆزى بولىـ ــڭ ئـ ــشالرنى -نىـ دە، ئىـ

  .دىنمۇ ئاشۇرۇپراق قىالاليسهن»خوجىالر«
ــوجىالر« ــدە    »خ ــپ كهلگهن ــلهر قايتى ــا ئهۋەتىلگهن ــڭ يۇرتىغ نى

ئۆزىنىـڭ دىنىنـى،    . تامامهن باشـقىچه بىـر مهخلۇققـا ئايالنغـان بولىـدۇ          
مايـــدىغان، بهلكـــى ھاقـــارەت قىلىـــدىغان تىلىنـــى، مىللىتىنـــى تونۇ

شــۇنىڭ بىــلهن . بــۇ ھالغــا يهتكهنــلهرگه مهنــسهپ بېرىلىــدۇ... بولىــدۇ
ــدۇ    ــدۇ ۋە يوغىناي ــۇ كېڭىيى ــسى تېخىم ــق دائىرى ــڭ بۇزغۇنچىلى . ئۇالرنى

ــستىر ۋەكىلــى   ــستىرى، يــاكى مىنى ــرەرى مائارىــپ مىنى بۇنــداقالرنىڭ بى
ــىلى   ــۇقهددەس نهرس ــڭ م ــۆز قهۋمىنى ــسا، ئ ــۇپ قال ــاقالپ، بول رىنى پاچ

ــدۇ  ــىلهرنى قىلى ــان نهرس ــشقا پېتىنالمىغ ــوب قىلى ــۆزى ... دانل ــوب ئ دانل
ــشلىتىۋاتقان   ــۇنى ئىـ ــاكى ئـ ــويىچه، يـ ــان بـ ــايىن«پىالنلىغـ » خوجـ

پىالنلىغىنى بـويىچه غهلـۋە پهيـدا قىلماسـلىق ئۈچـۈن ئىـسالم دىنىنىـڭ               
ئهممـا قۇترىغـان، سـۈرىتى مـۇبهددەل        . ساختا پوسـتىنى سـاقالپ قالىـدۇ      

ــ ــىنى   بولغـ ــىگه پهرۋا قىلمايدۇ،ھېچنهرسـ ــۇق ھېچنهرسـ ــۇ مهخلـ ان بـ
  !قالدۇرمايدۇ

بــۇ خهبىــس ئايالنمــا چهمــبهر ئىچىــدە ئهرەب تىلــى مهكتهپلىــرى 
ــدۇ  ــتهپلهر نهزەردىــن ســاقىت بولى ــى مهك ــسىپ . ۋە دىن ــا بې ــۇنى توپ ئ

ــدۇ ــا    . قالىـ ــدۇ، ھوقۇققـ ــدە قالىـ ــقىالرنىڭ كهينىـ ــان باشـ ــۇ ھامـ ئـ
ئۇنىــڭ .  بوغۇلــۇپ ئــاخىرى ئۆچىــدۇئــاۋازى بوغۇلــۇپ،. ئېرىــشهلمهيدۇ

ــشتمهيدۇ   ــېچكىم ئى ــۈنىنى ھ ــقىالر . ئ ــيهت «باش ــى جهمئى ــڭ »يېڭ نى
ــدۇ  ــا چىقى ــل . ســهردارلىرى ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغ ــا چهمــبهر ئىزچى ئايالنم

يوغىنايـــدۇ، يهرلىكنىـــڭ باشقۇرۇشـــىدىكى ئونۋېرىـــستىتالر، رەســـمىي 
ى بــۇيىچه پىــالن ئــۆز يــول.  ئارقىــدىن قۇرۇلىــدۇ-ئونۋېرىــستىتالر ئارقــا
پىـــالن تۈزگـــۈچى ئـــاللىبۇرۇن بـــۇ يهردىـــن . ئىجـــرا قىلىنىۋېرىـــدۇ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
349

ــكهن ــدۇ  . كهت ــرا قىلىنىۋاتى ــان ئىج ــى ھام ــڭ پىالن ــراق ئۇنى ــاال «. بى ك
  !»ھارۋىسىدا توشقان تۇتۇلۇۋاتىدۇ
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  تهشۋىقات ۋاستىلىرى-2
ا خرىــستىئانالرنىڭ ئىــسالم دىنىغــا قاراتقــان ئىــدىيىۋى ھۇجۇمىــد

ــسىپ     ــى بېـ ــشمايدىغان، بهلكـ ــدىن قېلىـ ــۇش پروگراممىلىرىـ ئوقۇتـ
 -ئـۇ بولـسىمۇ تهشـۋىقات ۋاسـتىلىرى       . چۈشىدىغان يهنه بىـر قـۇرال بـار       

ــو   ــو، رادىئ ــهرلىرى، كىن ــهھنه ئهس ــت، س ــاب، گېزى ــى . ( كىت ــز گېپىن بى
ــۋىزور   ــان، تېلې ــۋىزور تېخــى كهشــپ قىلىنمىغ ــان دەۋرلهردە تېلې قىلىۋاتق

ىن، ئۇمـۇ باشـقا تهشـۋىقات ۋاسـتىلىرى بىـلهن           كهشپ قىلىنغانـدىن كېـي    
  .)ئوخشاش بىر نىشانغا خىزمهت قىلدى

كىتــاب تهشــۋىقاتى گــۈللىنىش دەۋرىنىــڭ دەســلهپكى مهزگىلىــدە  
ــدى    ــيىن يېزىل ــالندى، كې ــشتىن باش ــمه قىلى ــش  . تهرجى ــمه قىلى تهرجى

ــتى ــل داۋامالش ــدا  . ئىزچى ــۈپ قالغان ــا چۈش ــداق ھالغ ــۇلمانالر مۇن مۇس
ىــب بولغــان، ئىــسالمىي ھاياتىنىــڭ ھاۋاســى ھايــاتلىق يېزىقچىلىــق غاي

بىـــلهن مـــاس قهدەمـــدە مـــاڭغۇچى، جـــانلىق پىكىـــردىن قـــورۇق  
بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئىــشالرنىڭ تهرجىمىــدىن باشلىنىــشى تهبىئىــي      

ــدى ــق    . ئى ــۇنجى قېتىملى ــدى؟ ت ــرەك ئى ــى كې ــداق بولۇش ــمه قان تهرجى
ــ   ــك ئىلمىـ ــشاش، تهرجىمىچىلىـ ــتىگه ئوخـ ــك ھهرىكىـ ي تهرجىمىچىلىـ

مۇســۇلمانالر . كىتــابالرنى تهرجىــمه قىلىــشتىن باشلىنىــشى كېــرەك ئىــدى 
خرىــستىئانالرنىڭ زور قوشــۇنى ئالدىــدا ھوشــىغا كهلگهنــدە بىلىــم      
ــاالقلىق ئهڭ     ــي قـ ــۇپ، ئىلمىـ ــر بولـ ــايىتى ئېغىـ ــى ناھـ كهمچىللىكـ

  .گهۋدىلىك ئىدى
بــۇ مهزگىلــدە گــاھى ئىلمىــي كىتــابالر تهرجىــمه قىلىنــدى، لــېكىن 

ــ ــتىگه   تهرجىمىچىلى ــڭ زۆرۈرىي ــۇ دەۋرنى ــراق، ش ــۇ يى ــتىن تولىم ك تهلهپ
  .تولىمۇ يىراق بىر يولدا ماڭدى

ــدى    ــمه قىلىن ــاز تهرجى ــابالر ئ ــي كىت ــست،  . ئىلمى ــايه، پوۋې ھېك
ــار      ــى ئىنك ــقۇچى، دىنن ــلهن قارشىالش ــن بى ــهرلىرى ۋە دى ــهھنه ئهس س
ــابالر      ــالىدىغان كىت ــا س ــى بازارغ ــانىي پىكىرن ــچه ئهلم ــۇچى غهرب قىلغ
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جىـــمه قىلىنىـــپ، دارۋىننىـــڭ تهدرىجـــى تهرەققىيـــات  كـــۆپلهپ تهر
  .نهزەرىيىسىنى تارقىتىشقا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىلدى

ــدە   ــهرلىرىنى كهڭ دائىرىـ ــهھنه ئهسـ ــايه، پوۋېـــست ۋە سـ ھېكـ
نهشـــىر قىلىـــشتا نامهھرەملهرنىـــڭ ئارىلىشىـــشىنى توســـىدىغان،     
پاھىـــشىنى ۋە ئهخالقىـــي چۈشـــكۈنلۈكنى چهكلهيـــدىغان ئىـــسالمىي  

ــدۇ  ئهنئهن ــسهت قىلىنى ــاقالش مهق ــى پاچ ــئهنىلهر  . ىلهرن ــسالمىي ئهن ئى
ــال    ــسىمۇ، يهنىـ ــان بولـ ــپ قالغـ ــدىن ئايرىلىـ ــلىي روھىـ گهرچه ئهسـ
خرىــستىئانالرنىڭ ئىـــسالم جهمئىيىتىـــدە پهيـــدا قىلمـــاقچى بولغـــان  

ــدى   ــوڭ داۋان ئى ــدىكى چ ــڭ يولى ــي بۇزۇقچىلىقنى ــاپولېئون . ئهخالقى ن
ــۈزىنى ئېچ  ــدە يـ ــسىر ئىـــسالم جهمئىيىتىـ ــتۇرۇش مىـ ىـــشنى ئومۇمالشـ
ــتۇرۇش ئۈچــۈن   ــشىنى ئومۇمالش ــشىلهر«ئۈچــۈن، پاھى ــله »پاھى ــى بىل ن

ــگهن  ــپ كهلـ ــر   . ئېلىـ ــشانى ۋە بىـ ــر نىـ ــشغالىيهتنىڭ بىـ ــۇ ئىـ بۇمـ
مۇشــۇنى كــۆز ئالــدىمىزغا كهلتۈرســهكال ئىــسالمىي ھاۋاغــا ! »خاســىيتى«

ــدىغان   ــا قويىـ ــاۋانى ئوتتۇرىغـ ــر ھـ ــشىمايدىغان بىـ ــامهن ئوخـ تامـ
ــشقىۋازلىق ھېكــا يىلىرى ۋە ســهھنه ئهســهرلىرىنىڭ نېمىنــى مهقــسهت ئى

ــىنهلهيمىز   ــان چۈش ــدىغانلىقىنى ئاس ــشىگه   . قىلى ــاۋا پاھى ــسالمىي ھ ئى
ــدۇ  ــول قويماي ــشىغا ي ــشالرنىڭ ئاشكارىلىنى ــۇزۇق ئى ــدۇ، ب . يــول قويماي

بـۇ  . خرىستىئانالر باشتىن ئـاخىر مۇشـۇ ھـاۋانى يـوق قىلىـشقا تېرىـشىدۇ             
ــهرلىرىدە ئوت  ــهھنه ئهسـ ــايه ۋە سـ ــۇۋاتقىنى ئهرھېكـ ــا قويۇلـ -تۇرىغـ

ــايه ۋە     ــۇپ، ھېك ــىۋەتلهر بول ــاتوغرا مۇناس ــسىدىكى ن ــالالر ئوتتۇرى ئاي
ــىتىلىدۇ     ــپ كۆرس ــوغرا قىلى ــىۋەتلهر ت ــۇ مۇناس ــهرلىرىدە ب ــهھنه ئهس . س

ئىــسالمىي مىــزان ئايــاغ ئاســتى قىلىنىــدۇ، بــۇ ئىــشالر يامــان ئىــشالرنى 
غان ســهنئهت ياخـشى قىلىــپ كۆرسـىتهلهيدىغان، ئــاقنى قـارا قىالاليــدى   

ــدۇ  ــىدىال پۈتتۈرىلى ــۇ   . ھاۋاس ــۇ، خهتىرىم ــدىلىكى ش ــهنئهتنىڭ ئاالھى س
ــىرلهندۈرەلهيدۇ. شــۇ ــاقچى . ســهنئهت تهس ــا قويۇلم ســهنئهتته ئوتتۇرىغ

بولغــان مۇددىئــا قويــۇق ھېســسىيات ھاۋاســىدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغاچقــا، 
ــالهن    ــكه خىي ــۋىرلهنگهن كۆرۈنۈش ــشارمهن تهس ــاكى تىڭ ــۇرمهن ي ئوق
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ئهســهر پېرســوناژلىرى بىــلهن ھېســسىيات ئورتاقلىقىــدا     . قاتنىــشىدۇ
ــدۇ ــر   ... بولىـ ــۇ ئېغىـ ــئۇلىيىتى بهكمـ ــهنئهتچىنىڭ مهسـ ــۇڭا سـ ... شـ

... ســهنئهتچى ئــالىي ئىنــسانىي قىمــمهت قاراشــالرغا رېئــايه قىلىــدىغان
ــىتىپ،    ــپ كۆرس ــق قىلى ــشىلىقنى چىرايلى ــدا ياخ ــشى بولغىنى ياخــشى كى

ــدۇ  ــانلىقتىن نهپرەتلهندۈرى ــهنئه. يام ــه  س ــر نهرس ــاچ بى تچىنىڭ يالىڭ
ــاجهت  ــشى بىه ــۇناژالرنىڭ    . دېيى ــىنى پېرس ــۆز مۇددىئاس ــهنئهتچى ئ س

مهيــدانى، كۆرۈنىــشى، ھېســسىياتى، ســېزىمى ئــارقىلىق ئوتتۇرىغــا      
قويــۇپ، ئــۆز پىكرىنــى بىۋاســته ئوتتۇرىغــا قويمىغانــسىرى، ئوقــۇرمهننى 

. شــۇنچه تهســىرلهندۈرەلهيدۇ، دېــگهن يېــرىگه تىــز ئهكىلهلهيــدۇ     
ــدىغان    ئه ــايه قىلماي ــالرغا رىئ ــمهت قاراش ــالىي قىم ــهنئهتچى ئ ــا س مم

ــۇنى يــوق    ــدىغان ۋە ئ ــالىي قىمــمهت قاراشــالرنى دوســت تۇتى يــاكى ئ
ــر  ــدىغان بى ــشقا قىزىقى ــهنئهتنىڭ    قىلى ــۇ س ــسا، ئ ــۇپ قال ــاكهس بول ن

كــۈچىگه تايىنىــپ ئوقــۇرمهننى يــاكى تىڭــشارمهننى ئۆزىنىــڭ ســېپىگه  
  ...تارتىپ كېتىدۇ

ــمه قىلىن ــالردىن    تهرجى ــمهت قاراش ــى قىم ــهنئهت دىن ــان س ىۋاتق
تامــامهن خــالىي ســهنئهت بولــۇپ، بــۇ ســهنئهت قىمــمهت قاراشــالردىن 

ــازات« ــايۋانىي   » ئ ــدا ھ ــشىپ، ئاخىرى ــى چۈشكۈنلى ــان، تهدرىج بولغ
ــنى     ــيهت قۇرۇشـ ــر جهمئىـ ــدىغان بىـ ــپ كېتىـ ــيهتكه ئايلىنىـ جهمئىـ

  .تهشهببۇس قىلىدۇ
ــهرلىرىنى ئهرە   ــهھنه ئهســ ــايه ۋە ســ ــۇ ھېكــ ــگه ئاشــ بچىــ

ئاغـــــدۇرىۋاتقانالر ئۆزىنىـــــڭ قانـــــداق رول ئويناۋاتقـــــانلىقىنى 
ئاڭقىرىــسۇن يــاكى ئاڭقىرىمىــسۇن بهرىبىــر ياشــالر ئوتتۇرىــسىدا مۇشــۇ 

  .نى تارقىتىش ۋە راۋاجالندۇرۇشقا ئىلهام بېرىدۇ»سهنئهت«
  ...نىشان ئايدىڭ

ــايىلىرىنى    ــشقىۋازلىق ھېك ــالر ئى ــسىياتقا   (ياش ــۇنى ھېس ــۇالر ب ئ
ــان ئ ــدۇ تۇيۇنغ ــهر دەپ ئاتاي ــۇل ) هس ــاش ئوغ ــدا، ي ــزالر -ئوقۇغان  قى

ــداق    ــۆزلهرنى ۋە ئاللىقانــ ــاتلىق ســ ــشىدۇ، تــ ــانه ئۇچرىــ خۇپىيــ
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بــۇ ئىــشالر ســهنئهتنىڭ كــۈچى بىــلهن     . ھهرىكهتلهرنــى قىلىــشىدۇ 
ئوقۇرمهننىــڭ ئهســهر قهھرىمــانى . ناھــايىتى جهزىبلىــك تهســۋىرلىنىدۇ

ــدۇبولـــۇپ، ھېكايىدىكىـــدەك ئىـــشالرنى قىلغۇســـى كېلىـــپ   ... كېتىـ
ھېكايىدىككىــــدەك ئىــــشالرنى قىلىــــشقا ئهنئهنىنىــــڭ يــــول     

ــان  ــالرغا ئاي ــدىغانلىقى ياش ــدەك  . قويماي ــقا جهمئىيهتتىكى ــالر باش ياش
ــنىش« ــاقالپ،  »راھهتلىـ ــى پاچـ ــدىغان ئهنئهنىلهرنـ ــول قويمايـ كه يـ

ئهنئهنىــدىن ئــازات بولىــدىغان كۈننىــڭ كېلىــشىنى ئــارزۇ قىلىــدىغان  
ــدۇ ــۇپ قالى ــئهنىلهر . بول ــدە  ئهن ــۈن يىتىــپ كهلگهن ــدىغان ك پاچاقلىنى

بهلكــى تــۇنجى . بــۇ ياشــالر ھهرگىــز قارشــى تۇرمايــدۇ) كېلىــپ بولــدى(
  .بولۇپ قارشى ئالىدۇ

ــانىي« ــمه  » ئهلم ــابالرنى تهرجى ــالىدىغان كىت ــا س پىكىرنــى بازارغ
ئىـــسالم «شـــاتىلى . ئـــا. قىلىـــشنىڭ مهقـــسىتىمۇ ناھـــايىتى ئېنىـــق

ابنىـــڭ مۇقهددىمىـــسىدە دېـــگهن كىت» دۇنياســـىغا ھۇجـــۇم قوزغـــاش
ــدۇ ــداق دەي ــوقكى«: مۇن ــستانت ۋە كاتولىــك : شــۇنىڭدا شــهك ي پروتې

ــادىنى     ــڭ ئېتىقـــ ــسالم ئېتىقادچىلىرىنىـــ ــسىئونېرلىرى ئىـــ مېســـ
ــدۇ ــر   . تهۋرىتهلمهي ــۇرۇن پىكى ــارقىلىق يوش ــرى ئ ــا تىللى پهقهت ياۋرۇپ

ــدۇ   ــى بولى ــسهتكه يهتكىل ــۇ مهق ــدىال ب ــان،  . تارقاتقان ــز، گېرم ئىنگىلى
ــد ۋە ــا  گولالن ــۇلمانالر ياۋرۇپ ــساق، مۇس ــى كهڭ تارقات ــسۇز تىللىرىن  فران

ــشىدۇ  ــلهن ئۇچرىـــــ ــرى بىـــــ ــۇلمانالرنى . گېزىتلىـــــ مۇســـــ
ــدۇ  ــول ھازىرلىنى ــستالشتۇرۇشقا ي ــسالم  . ماتىرىيالى ــسىئونېرالرنىڭ ئى مېس

بــۇ . دىنــى ئىدىيىــسىنى ۋەيــران قىلىــش ۋەزىپىــسىمۇ تاماملىنىــدۇ     
چۈشـــۈپ ئـــۆز ئهھۋالـــدا ئىـــسالم دىنـــى كۈچـــسىز، يېـــتىم ھالغـــا 

  ».مهۋجۇتلۇقىنى ساقلىيالماي قالىدۇ
ــپ     ــمه قىلى ــى تهرجى ــانىي پىكىرلىرىن ــزگه ئهلم ــۆز بى ــۇ س ــا ب مان

چهتــئهل . ئهرەب تىلىــدا تارقىتىــشنىڭ مهقــسىتىنى ئاشــكارىالپ بېرىــدۇ
ــۇ پىكىرلهرنــى   ــانچه ئومۇمالشــسىمۇ يهنىــال ئــاۋام خهلــق ب تىلــى ھهرق

شــۇنىڭ بىــلهن . لىــدۇچهتــئهل تىلىــدىن ئوقــۇپ چۈشىنىــشكه ئــاجىز كې
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ئىــسالم دۇنياســىنى ســىرتقى پىكىرلهرنىــڭ ۋەيــران قىلىــشىدىن ھىمــايه  
ــدۇ  ــاق يوقالماي ــدىغان توس ــۇ  . قىلى ــشىتىدىغان ب ــسىئونېرالرنى قاق مېس

ــش    ــران قىلى ــستىئانالر ۋەي ــسا، خرى ــارقىلىق يۇقىتىل ــمه ئ ــاق تهرجى تۇس
  .نىشانىغا يېتىدۇ

ــس   ــات نهزەرىيى ــى تهرەققىي ــزم ۋە تهدرىج ــشقا دارۋىنى ىنى تارقىتى
ــولالر      ــشته پروتوك ــهۋەبىنى چۈشىنى ــشنىڭ س ــيهت بېرى ــدە ئهھمى ئاالھى

ــدىنامىلىرى  ( ــاي ئهھ ــى قۇرۇلت ــايه  )سىياس ــۇرلىرى كۇپ ــۇ ق ــڭ مۇن : نى
. دارۋىـــن، مـــاركىس، نىتـــشهلهرنىڭ ئۇتـــۇقىنى ئېتىـــراپ قىلىمىـــز «

ــىر     ــهن تهسـ ــايىتى روشـ ــسىزالرغا ناھـ ــرى ساۋاتـ ــڭ پىكىرلىـ ئۇالرنىـ
ــهتتى ــار» !كۆرسـ ــۇدىالر دارۋىـــن نهزەرىيىلىرىنـــى خهلقئـ ادىكى يهھـ

ــالىق   ــارقىلىق ياۋرۇپــ راۋاجالنــــدۇرۇش ۋە ئــــۇنى كېڭهيــــتىش ئــ
ساۋاتــسىزالرنىڭ قالــدۇق ئېتىقــادلىرىنى پاچــاقالپ، ياۋروپــادا دىنــسىز، 

ــسىز   ــسىز، ئهنئهنى ــى«ئهخالق ــدى » يېڭ ــنى پىالنلى ــيهت قۇرۇش . جهمئى
ارقىتىـشتا تهرسـالىق    شۇڭا ئـۇالر بـۇ نهزەرىيىلهرنـى ئىـسالم دۇنياسـىغا ت           

ــدۇ  ــڭ تۇرى ــلهن چى ــىدا  . بى ــسالم دۇنياس ــارقىلىق ئى ــيىلهر ئ ــۇ نهزەرى ب
  !ياۋروپادا قىلماقچى بولغان ئىشالرنى قىلماقچى بولىدۇ

  .گېزىتنىڭ ئىشى تېخىمۇ خهتهرلىك 
ــهن   ــاب ئاساسـ ــالىيالر«كىتـ ــوزۇقى »زىيـ ــڭ ئـ ــت . نىـ گېزىـ

تلىقالرنىڭ الرنىــڭ، ھهتتــا ســاۋا»زىيــالىي«الرنىــڭ، يېــرىم »زىيــالىي«
ــهھرادىكى    ــراق سـ ــشايدىغان يىـ ــشىپ خهۋەر تىڭـ ــا ئولىـ ئهتراپىغـ

  .ساۋاتسىز ئاۋامنىڭ ئوزۇقى
بولۇپمــۇ مىــسىردا گېزىــت ناھــايىتى چــوڭ ھهممىــدىن چــوڭ رول  

ــدى ــتچىلهرنىڭ   . ئوينىـ ــزدەك، سۈيقهسـ ــان قىلغىنىمىـ ــدا بايـ يۇقىرىـ
نهزىرىــدە مىــسىر جۇغراپىيلىــك ئــورنى، تــارىخى ئــورنى، ئهزھهرنىــڭ  

سىردا بولغــانلىقى ســهۋەبىدىن مهنىــۋى مهدەنىــيهت مهركىــزى     مىــ
ــدى ــۈن    . ئى ــڭ پۈت ــسا، بۇنى ــۇزغىلى بول ــۇلمانچىلىقنى ب ــسىردا مۇس مى

چـۈنكى  . ئىـسالم دۇنياسـىنى بـۇزۇش پىالنىغـا چـوڭ يـاردىمى تېگهتتـى       
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قـــاھىرە تامغىـــسى بېـــسىلغان بۇزۇقچىلىـــق لونـــدون، يـــاكى پـــارىژ 
ـ       شـۇڭا ئـۈچ    . رەك تهسـىر قىالتتـى    تامغىسى بېـسىلغان بـۇزۇقچىلىقتىن بهك

چــوڭ مــارونىي خرىــستىئان لىــۋان گېزىتخانىــسىنىڭ قــاھىرەدە بولۇشــى  
ــك ئهمهس ــاھىرەنى   . ئهجهبلىنهرلى ــشقا ق ــستىئانالر نېمى ــق خرى لىۋانلى

پائــــالىيهت مهركىــــزى قىلىــــپ تالاليــــدۇ؟ بۇنىڭــــدا خهلقئــــارا 
ــۇالر    ــاكى ئ ــارمۇ؟ ي ــشى ب ــول كۆرسىتى ــى ۋە ي ــستىئانلىرىنىڭ پىالن  خرى

بىۋاســته خرىــستىئانلىقنىڭ تۈرتكىــسىدە شــۇنداق قىلىۋاتامــدۇ؟ بــۇ      
ــسىز  ــۇ جاۋاب ــوئال ھېلىم ــۇ؟ . س ــسا بهرىبىرغ ــداقال بول ــستىئان ! قان خرى

ــدۇ  ــر ئهۋرەزگه قويۇلىـ ــاخىرى بىـ ــرى ئـ ــۆپلىگهن . ئېقىنلىـ ــېكىن كـ لـ
ــاھىرەنى   ــارا خرىــستىئانلىرىنىڭ ق ئــاالمهتلهردىن قارىغانــدا خهلقئ

رقىتىش، ئىــــسالمغا ۋە ئوســــمان ئىــــسالمغا قارشــــى پىكىــــر تــــا
ــش     ــزى قىلى ــرىش مهركى ــپ بې ــكهت ئېلى ــى ھهرى ــسىگه قارش ئىمپېرىيى

ــدۇ  ــاردەك قىلى ــشىمى ب ــاالمهت. كېلى ــر ئ ــڭ  : بى ــل ئۆزىنى ــازىلى پازى ن
لورىـد كرومىـر بـۇ      . پىكىرلىرىنـى قـاھىرە زالىـدا تارقـاتتى       » ئهركىنلىك«

ىپىــدىن ئوســمان ئىمپېرىيىــسى تهر: يهنه بىــر ئــاالمهت. زالغــا كهلــدى
باســـتۇرۇلغان ئهرەب مىللهتچىلىكىنىـــڭ گـــاھى مهخپـــى نهشـــىر     

: يهنه بىـــر ئـــاالمهت . بويـــۇملىرى قـــاھىرەدە نهشـــىر قىلىنـــدى   
  ① .جامالىددىن ئافغانى مىسىردا بىر مهزگىل تۇردى

ــسى،       ــرام گېزىتخانى ــدا، ئېه ــۇالھىزە قىلغان ــاالمهتلهرنى م ــۇ ئ ب
 ئـۈچ گېزىتخـانىنى   بـۇ  -ھىالل گېزىتخانىـسى، مـۇقهتتهم گېزىتخانىـسى    

ــوغرا   ــسىدە تاســاددىپىي ت ــۇل خرىــستىئانلىق ھېســسىياتىنىڭ تۈرتكى نوق
ــستىئانلىرىنىڭ     ــارا خرى ــى خهلقئ ــلهن ئهمهس، بهلك ــېلىش بى ــپ ق  كېلى

  .كېلىدۇ دېگۈسى    قۇرۇلغان   بىلهن   كۆرسىتىشى يول
  

ى تهشـــهببۇس جامالىـــدىن ئافغـــانىي خهلىپىلىكنـــى ئهرەبلهرنىـــڭ تـــۈركلهردىن تارتىۋېلىـــشىن ①
ــدا ئهرەبلهرنىـــڭ خهلىپىلىـــك   . قىالتتـــى ــۇ چاغـ ــلهن بـ ــسىز چىچهنلىكـــى بىـ ــۇ مىسلىـ ــالهنكى ئـ ۋەھـ

  . قىاللمايدىغانلىقىنى بىلهتتى
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قانــداق بولۇشــتىن قهتئىيــنهزەر بــۇ ئۈچىنىــڭ قۇيۇلىــدىغان يىــرى بىــر،  
ــر  ــشانى بىـ ــر، نىـ ــى بىـ ــشان .پىالنـ ــدىن : نىـ ــۇلمانالرنى دىنـ مۇسـ

  .بۇرىۋېتىش
ــۇل ــستى-ئۇس ــلىق   خرى ــدا قىلماس ــىال پهي ــدارلىرىغا كاش ئان ھۆكۈم

  .ئۇسۇلى» كاال ھارۋىسىدا توشقان تۇتۇش«ئۈچۈن 
ئهينــى زامانــدا بۇنىڭــدىنمۇ تىــز قهدەم ئېلىــشنى تهســهۋۋۇر      

  !قىلغىلى بوالتتىمۇ؟
يـــاق، ناپاليوننىـــڭ ئهخمىقـــانه ئىـــشلىرى ھـــېلىههم ھهمـــمه  

ــار   ــدا ب ــشىنىڭ يادى ــپ  . كى ــى تېزلىتى ــڭ قهدەمن ــال ناپولىئوننى ، قۇپ
ھهرىـــكهت قىلىـــپ، ئهخمقـــانىلىق قىلىـــش نهتىجىـــسىدە مهغلـــۇپ  

مىـــسىرلىقالرنىڭ ... بولغـــانلىقى ھـــېلىههم كىـــشىلهرنىڭ يادىـــدا بـــار
ــدىلىرى    ــسالمنىڭ يۇقۇنــ ــان ئىــ ــاقلىنىپ قالغــ ــدە ســ كۆڭۈللىرىــ

ــدۇ    ــى بۇزىۋىتهلهيـ ــتلىك پىالننـ ــان سۇيىقهسـ ــكارىلىنىپ قالغـ . ئاشـ
پ قويــۇپ ئىــشنى بۇزىۋېتىــشى قهدەمنــى تىــزلىتىش پىالننــى ئاشــكارىال

شـۇڭا كرومىـر ۋە دانلـوب كاشـىال پهيـدا قىلماسـلىق ئۈچـۈن               ... مۇمكىن
  .ئاستا ھهرىكهت قىلىشقا مايىل

ــسالمغا    ــشنى ئى ــرى ئى ــستىئانالرنىڭ گېزىتلى ــق خرى ــوغرا لىۋانلى ت
ئۇنــداق قىلىــدىغان بولــسا، ئــاۋام ... ھۇجــۇم قوزغاشــتىن باشــلىيالمايدۇ

الرنى گېزىتخانىلىرىنــڭ ئاســتىغا باســتۇرۇپ خهلــق غهزەپــكه كېلىــپ ئــۇ
  .تۇنجۇقتۇرۋېتىدۇ

  .ھۇجۇم قوزغىسا بولىدۇ... لېكىن ئالدىرىماي
غــاپىلالر بــۇ گېزىتنىــڭ گــاھى ســانلىرىنى كۆرســه، دەماللىققــا بــۇ  

بـۇ گېزىـت    . گېزىتنى ئىـسالم گېزىتـى دەپ ئالـدىنىپ قېلىـشى مـۇمكىن           
ــ  ــسالم پهيغهمبىرىنـ ــدۇ، ئىـ ــى ماختايـ ــسالم دىنىنـ ــدۇ، ئىـ ى ماختايـ

ــۇلتاننىڭ    ــۈمىتىنى، س ــۈركىيه ھۆك ــپ، ت ــېتونالرنى ئاجرىتى ــسۇس س مهخ
ئۇچرىشىــشلىرى ۋە زىيــارەتلىرىنى، ســۇلتاننىڭ ياۋرۇپــا دۆلهتلىــرى     
بىـــلهن قىلغـــان دەتاالشـــلىرىنى، ئېلىشىـــشلىرىنى قالـــدۇرماي خهۋەر 
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ــدۇ ــى تهلهپ  . قىلى ــقا يهنه نېمىن ــدىن باش ــزىتتىن بۇنىڭ ــۇلمانالر گې مۇس
  قىلىدۇ؟

ــايىتى ئىنچىكىلىــك    ــدا ناھ ــشالرنى قىلىــش جهريانى ــۇ ئى ــوغرا، ب ت
مۇسـۇلمانالرنىڭ  . ئـازدىن قىـستۇرۇلىدۇ   -بىلهن غهيـرى مهقـسهتلهر ئـاز      

شــۇنداق، . ھېســسىياتىغا ھــۆرمهت قىلىــش ئۈچــۈن ئىــسالم ماختىلىــدۇ«
ــۈپىتىدە       ــانۇنى س ــۈمهت ق ــى ۋە ھۆك ــۇش نىزام ــسالم تۇرم ــېكىن ئى ل

ــۆزلهنمهيدۇ ــسىردا . س ــدا مى ــۇد   گاھى ــىدا مهۋج ــسالم دۇنياس ــاكى ئى  ي
بــۇ .  مۇنــازىرە قىلىنىــدۇ-بۇلۇۋاتقــان مۈشــكۈلچىلىكلهر توغرىــسىدا بهس

مۈشــكۈلچىلىكلهرگه ئىــسالم شــهرىئىتىدىن ۋە ھهتتــا ئىــسالم روھىيــدىن 
بهلكـــى . ئېلىنغـــان ھهل قىلىـــش چـــارىلىرى ئوتتۇرىغـــا قويۇلمايـــدۇ

ــگه   ــدىن كهل ــا ھهزارىتى ــسى ۋە ياۋرۇپ ــا تهجرىبى ــش ياۋرۇپ ن ھهل قىلى
  .چارىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ
  .تېخىمۇ چوڭ ئىشالر بار

ئىــــسالم مۈشــــكۈلچىلىكلهرنى ھهل قىالاليــــدىغان تۇرمــــۇش 
تــۈزۈمى يــاكى قــانۇن ســۈپىتىدە ئهمهس، بهلكــى ئاۋامنىــڭ ھىــسياتىغا 

بۇنــداق تىلغــا ئېلىــشنىمۇ ... ھــۆرمهت قىلىــش ســۈپىتىدە تىلغــا ئېلىنىــدۇ
ــز ــۈك گې ــۇرمهن ھهركۈنل ــدۇئوق ــداق كۆرىۋەرســه . ىتتىن كۆرۈۋەرمهي ئۇن

دىنـى  «شـۇڭا چوقـۇم     ... ئۇ كۆڭلىدە دىننـى داۋاملىـق ئهسـلهپ قالىـدۇ         
ــىۋەت ــۇئهييهن    » مۇناس ــدىغان م ــشلهتكىلى بولى ــۆزنى ئى ــگهن س دې

شـۇنداق قىلغانـدا دىـن      . ئهھۋالدىال دىـن توغرىـسىدا سـۆزلهش كېـرەك        
ــۇش ئۇقۇملىر   ــاب تۇرمـ ــڭ ھهممىبـ ــتىم ئۆزىنىـ ــر قېـ ــدىن يهنه بىـ ىـ

. ئايرىلىـــپ قالىـــدۇ، ئۆتكـــۈنچى مۇناســـىۋەتلهرگىال چهكلىنىـــدۇ    
ــبهرگه ۋە     ــلهن پهيغهم ــىۋەت بى ــۇم مۇناس ــى مهل ــۇلمانالرنىڭ روھ مۇس

باشــقا ۋاقىــتالردا ئىــسالم . ئىــسالمغا ئوقۇلغــان مهدھىــيهدىن ســۆيۈنىدۇ
  .ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىن چىقىپ كېتىدۇ

مهزمۇنىــدىن دانلوبنىــڭ پروگراممىــسىدا ئىــسالم تارىخىنىــڭ ئــۆز 
قۇرۇقدىلىـــشىدىن پهيـــدا بولغـــان بوشـــلۇق ياۋرۇپـــا، ياۋروپانىـــڭ 
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ــۈكلىكى    ــلىيلىكى، بۈي ــى، ئهس ــشى، ھهزارىت ــۈچى، گۈللىنى ــلهن ... ك بى
مانــا ئهمــدى گېــزىتلهردە ئىــسالمنىڭ ئــۆز     . توشــقۇزۇلغان ئىــدى 

مهزمۇنىــدىن قۇرۇقدىلىــشىدىن پهيــدا بولغــان بوشــلۇق، مهلــۇم دىنــى  
ا ۋاقىــتالردا ئىــسالمنى تىلغــا ئالماســلىقتىن    مۇناســىۋەتلهردىن باشــق 

ــلهن     ــى بىـ ــڭ گېپـ ــۇ ياۋروپانىـ ــلۇق يهنه شـ ــان بوشـ ــدا بولغـ پهيـ
  .تولدۇرۇلدى

ــپ     ــا ئېلىنىـ ــۈكى تىلغـ ــا ھهركۈنلـ ــىتونىدا ياۋرۇپـ خهۋەرلهر سـ
ــۇردى ــۇردى . ت ــۆزلىنىپ ت ــسىدا س ــا توغرى ــشالردا ياۋرۇپ ــسى ئى . ھهرقاي

ــشى تهبىئىــ   ــا ئېلىنى ــڭ تىلغ ــشخهۋەرلهردە ياۋروپانى ــۈنكى، . ي ئى چ
گېزىتنىـــڭ ۋەزىپىـــسى ئوقـــۇرمهننى ئـــۆزى ياشـــاۋاتقان دۇنيـــادىن 

ــش ــالىيهت    . خهۋەردار قىلى ــته پائ ــمه جهھهت ــا ھهم ــدا ياۋرۇپ ــۇ چاغ ب
ھهمــمه ئىــشالرنىڭ تىزگىنــى ياۋروپانىــڭ    . مهركىــزىگه ئايالنغــان 

ــدا ــي ئۈســتۈنلۈك  . قولى ــى ئۈســتۈنلۈك، سىياســى ئۈســتۈنلۈك، ئىلمى ھهرب
شـۇڭا ياۋروپانىـڭ دېگىنـى دۇنياغـا قـارار، قىلغىنـى            . داياۋروپانىڭ قولى 
  .مۇقهددەس قانۇن

ــۇلمانچه    ــان مۇس ــدا چىقىرىلغ ــۇلمانالرنىڭ يۇرتى ــۇنداقتىمۇ مۇس ش
ــدۇ گهرچه مۇســۇلمانالر مهغلــۇپ . گېزىتنىــڭ مۇســۇلمانچه ئۇســۇلى بولى

ــلهن   ــۇقتىئىنهزەر بى ــسىمۇ، ئــۇالر ئىــشالرغا ئــۆزىگه خــاس ن بولغــان بول
ىالر رازى بولغــان ئىــشالرغا مۇســۇلمانالر نــارازى بولۇشــى باشــق. قارايــدۇ
ــۇمكىن ــۇلمانالر قايغۇرۇشــى  . م ــشالرغا مۇس ــان ئى ــقىالر خۇشــال بولغ باش
ــۇمكىن ــى     . م ــال بۇلۇش ــۇالر خۇش ــشالرغا ئ ــان ئى ــا بولغ ــقىالر خاپ باش
گاھىـــدا باشـــقىالر بىـــلهن ئوخـــشاش قاراشـــتا بولۇشـــى ... مـــۇمكىن
ــۇمكىن ــاس مه  . م ــۆزىگه خ ــۇنداقتىمۇ ئ ــسى   ش ــش نۇقتى ــداننى چىقى ي

  .قىلىدۇ
ــارقىتىش   ــرى ۋە خهۋەر تـ ــڭ خهۋەرلىـ ــۇر گېزىتلهرنىـ ــز مهزكـ بىـ
ــۇ گېزىتلهرنىـــڭ   ــا بـ ــساقمۇ، ئهممـ ــۇللىرىنى كۆرمهســـكه سااللىـ ئۇسـ
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ياۋروپــانى ئهڭگۈشــتهر قىلىــپ ئېغىــزدىن چۈشــۈرمهي ســۆزلىگهنلىرىنى 
  .كۆرمهي تۇرالمايمىز

ى بىــلهن ياۋرۇپــا بــۇ گېــزىتلهردە ئۆزىنىــڭ ھهقىقــى ھهجىمــ     
بهلكــــى نهچــــچه ھهســــسه گهۋدىلهنــــدۈرۈلۈپ، . ســــۆزلهنمىدى

ــدە       ــۇد ئالىمى ــۇ ۋۇج ــا، ب ــسى ياۋرۇپ ــڭ ھهممى ــۇرمهننى جاھاننى ئوق
  .ياۋروپادىن باشقا نهرسه يوق دېگۈزىۋەتتى

ــونترول      ــۈچى ۋە كـ ــا يهڭگـ ــدا ياۋرۇپـ ــى ۋاقتىـ دەرۋەقه ئهينـ
وڭ لـېكىن ياۋروپانىـڭ ھايـاتلىق يولىـدا ناھـايىتى چـ           . قىلغۇچى ئىـدى  

بــــۇ گېــــزىتلهر جاھانگىرلىكنىــــڭ . قىڭغىرلىقالرمــــۇ بــــار ئىــــدى
ــشىي    ــدىكى ۋەھ ــشغالىيهت زېمىنى ــڭ ئى ــى، جاھانگىرالرنى قهبىهلىكلىرىن

ــدىمۇ؟ ــايهتلىرىنى خهۋەر قىل ــسى  ! جىن ــڭ كۆپىنچى ــشغالىيهت زېمىنىنى ئى
  .ئىسالم ئهللىرى ئىدى

ــسالم    ــڭ ئىــ ــستىئان جاھانگىرلىكىنىــ ــزىتلهر خرىــ ــۇ گېــ بــ
ــدىكى خر ــدە  ئهللىرىـ ــلىكى ھهققىـ ــستىئانپهرەسلىكى، مهنپهتپهرەسـ ىـ
ــۇ؟ ــشنى   ! خهۋەر بهردىم ــدىن چىقىرى ــۇلمانالرنى دىن ــزىتلهر مۇس ــۇ گې ب

ــشلىرى     ــانه ئى ــڭ خۇپىي ــۇم ۋە ئۇنى ــدىيىۋى ھۇج ــان ئى ــسهت قىلغ مهق
  !ھهققىدە خهۋەر بهردىمۇ؟

ــڭ      ــق ۋە ئۇنى ــي بۇزۇقچىلى ــادىكى ئهخالقى ــزىتلهر ياۋروپ ــۇ گې ب
ن ئـــوۋالچىلىقلىرى ھهققىـــدە خهۋەر  ئىنـــسانالرغا ئېلىـــپ كهلـــگه  

  بهردىمۇ؟
ــان     ــدا قىلغ ــازانىخورلۇق پهي ــازانىخورلۇق ۋە ج ــزىتلهر ج ــۇ گې ب

  !ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي زۇلۇم ھهققىدە خهۋەر بهردىمۇ؟
بـــۇ گېـــزىتلهر ياۋرۇپـــالىق خرىـــستىئان ۋە يهھۇدىالرنىـــڭ     
ــتۇرغان   ــۈن ئۇيۇشـ ــۇنقهرز قىلىـــش ئۈچـ ــمانىي خهلىپىلىكنـــى مـ ئوسـ

  !ستلىرىنى خهۋەر قىلدىمۇ؟سۈيقه
ــز   ــدىغان مۇســۇلمانچه گېزىــت ھهرگى ــدە چىقى مۇســۇلمانالر ۋەتىنى

ــدۇ  ــاكى بىلـــمهس بولۇۋالمايـ ــدۇ، يـ ــمهي قالمايـ . ئهمهلىيهتنـــى بىلـ
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ــشالردا ــارا ئىـ ــي،  -خهلقئـ ــي، ئىلمىـ ــسادىي، ھهربىـ ــىي، ئىقتىـ  سىياسـ
ــۈمران   ــى، ھۆك ــۈك ئىكهنلىكىن ــاھهلىرىدە ياۋروپانىــڭ كۈچل تېخنىكــا س

لــېكىن مۇســۇلمانچه گېزىــت . ا ئىكهنلىكىنــى بىلــمهي قالمايــدۇئورۇنــد
ئهڭ ئــــاۋۋال ياۋروپــــادا مهۋجــــۇد بۇلۇۋاتقــــان ئــــازغۇنلۇقالرنى 

ياۋرۇپالىقالرنىــــڭ ... تهنقىــــدلهش مهيدانىــــدا تۇرىــــشى كېــــرەك
ئىككىنچىــــدىن مۇســــۇلمانالرنىڭ . تۇرمۇشــــىدا ئــــازغۇنلۇق تــــۇال

ــاالقلىقىنى     ــڭ ق ــۇپ، ئۇالرنى ــسىنى ئۇرغۇت ــشكه ، قايتــا  ئىرادى تۈگىتى
ئىلمىــي ۋە مــاددىي . قــۇدرەت تېپىــشىغا تــوغرا يــول كۆرسىتىــشى كېــرەك

تهرەققىياتتــا الزىــم بولغــان نهرســىلهرنى ياۋروپــادىن ئــېلىش؛ دىننــى، 
ئهخالقنــــى، ئهنئهنىنــــى ســــاقالپ، ياۋروپاغــــا ئاسسىمىلياتــــسىيه 
ــت     ــهرىئىتىگه زىـ ــا، شـ ــسىگه، روھىغـ ــسالم ئهقىدىـ ــلىق؛ ئىـ بولماسـ

.  ئىــشالردا ياۋروپاغــا ئهگهشمهســلىك مانــا بــۇ تــوغرا يــول كېلىــدىغان
ــت     ــۇلمانچه گېزى ــرى مۇس ــلهن غهي ــت بى ــۇلمانچه گېزى ــۇ مۇس ــا ب مان

  .ئوتتۇرسىدىكى يول ئايرىمىسى
مۇســۇلمان نهدە قالغــان؟ نىمىــشقا ئــۇالر ئــۆز ئــاۋازىنى : بهزىــلهر

ــى    ــدىغان گېزىتلهرنــ ــزمهت قىلىــ ــۆزىگه خىــ ــدىغان، ئــ ئاڭلىتىــ
  ...چىقارمىدى؟ دەيدۇ
ــى ــدا   : دەيمىزك ــتىن پهي ــا چۆكۈش ــدە قاالقلىقىغ ــۇلمانالر ئهقى مۇس

بولغــان ئىلمىــي، پىكرىــي، مــاددىي، ھهزارىــي، ھهربىــي، ئىقتىــسادىي، 
سىياســـىي قاالقلىقالرنىـــڭ قاينىـــشىدا پىرقىـــراپ، ئـــۆزىنى يوقىتىـــپ  

بىـــز پهقهت لىۋانلىـــق خرىـــستىئانالر چىقارغـــان ... قويغـــان ئىـــدى
ــاھىيىتى ۋە بـــ   ــڭ مـ ــنىال   گېزىتنىـ ــان رولىـ ــڭ ئوينىغـ ۇ گېزىتلهرنىـ

ــدۈرمهكچىمىز ــپ    . گهۋدىلهن ــالىيهت ئېلى ــسىردا پائ ــۇالر مى ــشقا ئ نېمى
بارىدۇ؟ گېزىتنى باشـقا يهردە چىقارمـاي مىـسىردا چىقىرىـدۇ؟ بـۇ ھهقـته               

ــز   ــپ كهتمهيمى ــق توختىلى ــىلىدە    . جى ــداق مهس ــزىتلهر ھهرقان ــۇ گې ب
ىرىنىــڭ بــۇ خرىــستىئان گېزىتل . ئــۆزىگه خــاس مهيدانــدا تــۇردى   

ئىــسالمىي مهيدانــدا تۇرۇشــىغۇ مــۇمكىن ئهمهس ، شــۇنداقتىمۇ ئوتتــۇرا  
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بهلكــى ياۋرۇپــا ھهزارىتىنــى، ھهتتــا بــۇ     . مهيدانــدىمۇ تۇرمىــدى 
ھهزارەتنىــڭ پهســلىكلىرى ۋە ئــازغۇنلۇقلىرىنىمۇ جــان تىكىــپ قوغــداش  

ــدا تــۇردى مىــسىر مۇســۇلمانلىرىنى ھهمــمه ئىــشتا ياۋروپاغــا  .  مهيدانى
ــشكه، م ــشقا،  ئهگىشى ــۇلدا ھهل قىلى ــاچه ئۇس ــكۈلچىلىكلىرىنى ياۋروپ ۈش

  .ھهممه ئىشقا ياۋروپانىڭ كۆزى بىلهن قاراشقا رىغبهتلهندۈردى
ســـانائهت ئىنقىالبـــى ياۋروپـــادا ئـــائىله ۋەيرانچىلىقىنـــى،     

ــشىنى   ــدە تارقىلى ــشىنىڭ كهڭ كۆلهم ــۇزۇقچىلىقنى ۋە پاھى ــي ب ... ئهخالقى
 شـۇنىڭ ئـۆزى ياۋروپـاچه       باشـقىنى دېمىگهنـدىمۇ   . كهلتۈرۈپ چىقـاردى  

ــكۈلچىلىك    ــاچه مۈشــ ــان ياۋروپــ ــدا بولغــ ــارائىتتىن پهيــ ... شــ
مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ مۈشـكۈلچىلىك بىـلهن نـېمه ئىـشى؟ ئـۇالر نېمىـدەپ              
ــۇنداق     ــۇلمانالر شـ ــاۋادا مۇسـ ــالغۇدەك؟ نـ ــكۈلچىلىككه قـ ــۇ مۈشـ بـ
مۈشــكۈلچىلىككه قــالغۇدەك بولــسا، ئۇنىڭغــا قايــسى نــۇقتىئىنهزەر      

 ئـۇنى دىـن، ئهخـالق ۋە ئهنـئهنىگه تانغـان ياۋروپاغـا              بىلهن قارايدۇ؟ 
كهلــگهن ئهخالقىــي بۇزۇقچىلىــق دېــگهن نــۇقتىئىنهزەر بىــلهن قارامــدۇ؟ 
ــيهت دەپ    ــائىي زۆرۈرى ــى ئىجتىم ــكهن جهمئىيهتتىك ــاكى سانائهتلهش ي

  !قارامدۇ؟ مانا بۇ يول ئايرىمىسى
لىــۋان خرىــستىئانلىرىنىڭ مىــسىردا چىقارغــان گېزىتلىــرى ئىــسالم 

ــچه    د ــتىن نهچ ــدا بولۇش ــكۈلچىلىكى پهي ــشىۋازلىق مۈش ــىدا پاھى ۇنياس
ئـــون يىـــل ئىلگىـــرىال، پاھىـــشىۋازلىق توغرىـــسىدا ۋە ئۇنىـــڭ      

ئىجتىمــــائىي «لهشــــكهن دۇنيــــادىكى بىــــر   »مهدەنىــــيهت«
ــيهت ــۆزلىدى  »زۆرۈرى ــۆپ س ــدە ك ــى ھهققى ــۈن؟  . ئىكهنلىك ــېمه ئۈچ ن

بېــــرىش ئۈچۈنلىمــــۇ؟ » تهســــهللى«مىــــسىرلىق ئوقــــۇرمهنلهرگه 
شـــۇنداق بىـــر مهنىـــۋىي، ئهخالقىـــي، ئىجتىمـــائىي پاســـكىنچىلىق مۇ

  تهسهللى بوالالمدۇ؟
ــسۇ ــرىش ئهمهس ! يوق ــهللى بې ــۇ تهس ــسهت ھهرگىزم ــى . مهق بهلك
مىــسىر ئىــسالم جهمئىيىــتىگه پاھىــشىۋازلىق تارقىتىــشقا،     : مهقــسهت

ــدۇرۇپ،     ــسمىغا ئايالن ــۋى قى ــر تهركى ــڭ بى ــشىۋازلىقنى جهمئىيهتنى پاھى
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ى بىـلهن قوغداشـقا ئىـدىيىۋى تهييـارلىق قىلىـشتىن      ئـۇنى دۆلهت قـانۇن  
پاھىـــشىنى چهكلهيـــدىغان ۋە جازااليـــدىغان : مهقـــسهت! ئىبـــارەت

ــشىنىڭ     ــشىدىن ۋە پاھى ــيىن، پاھى ــدىن كې ــكه قېقىلغان ــهرىئهت چهت ش
ــۇلمانچه    ــدىغان مۇسـ ــشىدىن نهپرەتلىنىـ ــا چىقىـ ــكارا ئوتتۇرىغـ ئاشـ

ــش   ــوق قىلى ــپ ي ــۇنى ئېرىتى ــۈتكهن ! تۇيغ ــپ ك ــۇنداق قىلى ــۈن ش  ك
ــدە  ــدى (كهلگهنـــ ــپ بولـــ ــشىدىن  ) كېلىـــ ــشىلهر پاھىـــ كىـــ

نهپرەتلهنمهيـــدىغان ۋە ئـــۇنى ئىنكـــار قىلمايـــدىغان، بهلكـــى     
نــى »ئىجتىمــائىي زۆرۈرىــيهت «دىــن كېلىــپ چىققــان   »ھهزارەت«

ــدۇ  ــدىغان بولىـ ــى ئالىـ ــدۇر قارشـ ــراز  . بالـ ــيهتكه ئېتىـ ــۇ زۆرۈرىـ بـ
ــدۈرگهنلهر  ــسىپلهر«بىل ــاالقالر«، »مۇتهئهس ــرى قاتمــ «، »ق ، »الالرپىك

ــلهن تهڭ    « ــى بى ــات روھ ــشۇمۇل تهرەققىي ــارۋىنى ئالهم ــيهت ك مهدەنى
  .بولۇپ قالىدۇ» ماڭالمايدىغانالر

بــۇ نوقــۇل بىــر مىــسال، بــۇ مىــسالغا قىياســالپ، خرىــستىئانالرنىڭ 
ئىــدىيىۋى ھۇجۇمىنىــڭ تهركىــۋى قىــسمى بولغــان مىــسىر گېزىتلىرىنىــڭ 

يــالالر مهسىلىــسى، نــامهھرەملهر ئارىلىشىــشى، ئهركىــن مۇناســىۋەت، ئا
ــانىۋى«دىننىــڭ  ــى» زام ــانىي دەۋردىكــى رول ــقا ... ئهلم ــارلىق باش قات

ــات« ــانلىقىنى    » تهرەققىيـ ــرتهرەپ قىلغـ ــداق بىـ ــىلىلىرىنى قانـ مهسـ
  .بىلىۋالغىلى بولىدۇ

بــۇ گېــزىتلهر مىــسىر مۇســۇلمانلىرىنىڭ ھاياتىــدا ئاساســلىقى      
ــدى   ــوڭ رول ئوينىـ ــايىتى چـ ــته ناھـ ــى جهھهتـ ــدىكى ئىككـ : تۆۋەنـ

رىنچــى، ئىــسالمنىڭ رولــى كېمهيتىلــدى، مۇســۇلمانالر تهدرىجــى      بى
ــدى   ــا يۈزلهندۈرۈل ــدا ياۋروپاغ ــڭ ئورنى ــسالمغا يۈزلهنگهننى ــدا ئى . ھال

ــولىنى   ــنىڭ يـ ــان ھالـــدىن قۇتۇلۇشـ ــازىرقى يامـ ــۇالر ئهمـــدى ھـ ئـ
ياۋروپـــادىن ئىزدەيـــدىغان، گـــۈزەل كېلهچهكنـــى ياۋروپانىـــڭ     

ــدىغا   ــتىن ئىزدەي ــا قوشۇلۇش ــالپىقىنى  ھهزارەت كارۋىنىغ ــاالقلىق ق ن، ق
  .شۇنىڭ بىلهن چۆرۈپ تاشالشقا ئۇرۇنىدىغان بولدى
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ــۆزىمىزنى       ــگهن س ــسىدا دې ــاۋىي توغرى ــئ تهھت ــائه راپى ــۇ رىف ب
  .ئېسىمىزگه سالىدۇ

رىفـــائه راپىـــئ تهھتاۋىينىـــڭ تهشهببۇســـلىرى ئهينـــى ۋاقتىـــدا 
ــا     ــا قويۇلغاچق ــتۇمتۇت ئوتتۇرىغ ــدا ئۇش ــسىز تۇرغان ــشىلهر تهييارلىق كى

لىنغــان بولــسا، بــۇ تهشهببۇســال بۈگۈنــدىن ئېتىبــارەن تامــامهن  رەت قى
ــدۇ  ــۇل قىلىنى ــۈنكى، . قوب ــدىغان  «چ ــقان تۇتى ــسىدا توش ــاال ھارۋى » ك

ــارائىت ھـــازىرالپ بولـــدى  بـــۇ . گېـــزىتلهر ئىـــدىيه جهھهتـــتىن شـ
ــسه،   ــدى كهل ــالر ئهم ــدىىك(تهشهببۇس ــپ بول ــشىلهر ) لى ــۆپلىگهن كى ك

ىـشىلهر ئۇنىغـا تهشـنا بولـۇپ        بهلكـى تېخـى بهزى ك     . ئۇنى قوبۇل قىلىدۇ  
  !كهتتى، تىز كهلمىگهنلىكتىن ئىچى تىتىلداپ كهتتى

ــۇم     ــشالر چوقـ ــدا ئىـ ــارائىتىدىن قارىغانـ ــۇلمانالرنىڭ شـ مۇسـ
ــدىيىلىرى  ! شــۇنداق بوالتتىغــۇ؟ ــشىلهرنىڭ ئى ــزىتلهر كى ــۇ گې ئۇنــداقتا ب
! قــا ياندىــشىش رولىــنىال ئۆتىــدىغۇ؟»تهرەققىيــات«ۋە تۇيغۇلىرىــدىكى 

  .دەيدۇ بهزىلهر! هرەققىيات ھامىنى بولىدىغۇ؟ئىدىيىۋى ت
  .بىز ئىككى نۇقتا بويىچه جاۋاب بېرىمىز

ــا ــى نۇقتـ ــدا  : بىرىنچـ ــارائىتىدىن قارىغانـ ــۇلمانالرنىڭ شـ مۇسـ
ــا      ــدى، ئهمم ــۈك ئى ــاللىقى كۈچل ــۇش ئېهتىم ــۇنداق بول ــشالرنىڭ ش ئى

ــدى  ــي ئهمهس ئى ــى   . جهزمى ــۇھهممهد ئىبن ــدا م ــرىم ئارىلى ئهرەب يې
ــدۇلۋەھهاب  ــى    ئاب ــتۇرۇش ھهرىكىت ــدىنى ساپالش ــان ئهقى ــپ بارغ ئېلى

ــشالرنىڭ     ــسردىكى ئىـ ــدۇكى، مىـ ــۇنىڭدىن دااللهت بېرىـ ــزگه شـ بىـ
ــكهن  ــك ئهمهسـ ــى مۇقهررەرلىـ ــۇنداق بولۇشـ ــسىردىمۇ ئهرەب . شـ مىـ

ــۈگىتىش    ــاالقلىقىنى ت ــدە ق ــدەك، ئهقى ــپ بېرىلغان ــدا ئېلى ــرىم ئارىلى يې
ــپ      ــدىن كېلى ــدە قاالقلىقى ــپ، ئهقى ــپ بېرى ــى ئېلى ــان ھهرىكىت چىقق

قـــاالقلىقالرنى تۈگىتىـــپ، ... ئىلمىـــي، مـــاددىي، ھهزارىـــي، ھهربىـــي
ــكهن   ــار ئى ــۇمكىنچىلىكى ب ــشىالش م ــۋالىنى ياخ ــۇلمانالرنىڭ ئهھ . مۇس

ــدا    ــرلىكته پهي ــلهن بى ــتىلىرى بى ــۋىقات ۋاس ــقا تهش ــېكىن گېزىــت باش ل
قىلغــان ھــاۋا مىــسىردا ئهينــى ۋاقتىــدا مۇنــداق ھهرىكهتلهرنىــڭ يــۈز  
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ــاللى  ــرىش ئىهتىم ــان   بى ــازىر ماڭغ ــسىرنىڭ ھ ــاردى؛ مى ــا چىق قىنى يوقق
  .يولىنى كۈچلۈك ئېهتىماللىققا ئايالندۇردى

ــا  ــى نۇقت ــى   : ئىككىنچ ــقۇچى ئهمهس بهلك ــزىتلهر يانداش ــۇ گې ب
بــو گېــزىتلهر كىــشىلهرنىڭ كۆڭۈللىرىــدە بــار .  يــول باشــلىغۇچى بولــدى

ــشىلهرنىڭ    ــى كىـ ــۆزلىمىدى، بهلكـ ــدە سـ ــىلهر ھهققىـ ــان نهرسـ بولغـ
ــ ــدە      كۆڭۈللىرى ــىلهر ھهققى ــان نهرس ــسهت قىلىنغ ــۇش مهق ــار بول دە ب
بىــز يــۇقىردا دەپ ئــۆتكهن پاھىــشه مهسىلىــسى بۇنىڭغــا بىــر . ســۆزلىدى

بـۇ گېـزىتلهر ئىـسالمىي جهمئىيهتـته تـېخىچه يـوق            . روشهن بىـر مىـسال    
ــڭ    ــدىغان غهربنى ــۇل قىلماي ــازىرچه قوب ــۇلمانالر ھ ــاكى مۇس ــان، ي بولغ

ردە ئىـــسالمىي جهمئىـــيهتكه دىنـــسىز تهپهككـــۇرلىرىنى ئىزچىـــل تـــۈ
  .كىرگۈزدى

بـــۇ گېـــزىتلهر شـــۇنداق رول ئوينىـــسۇن يـــاكى ئوينىمىـــسۇن، 
. غــالىبالر ۋە مهغلــۇبالر ئوتتۇرســىدىكى ئىــشالر ھامــان شــۇنداق بولىــدۇ 

ــهك      ــساق، ش ــۇنداق دەپ پهرەز قىل ــسىدىن ش ــش يۈزى ــازىرە قىلى مۇن
تېزلهتتـى،  يوقكى، بۇ گېـزىتلهر مهغلۇبالرنىـڭ غالىبالرغـا قـۇل بولۇشـىنى             

ئـــازغۇنلۇقنى ئـــۇزارتتى، ئويغىنىـــشنى كېچىكتـــۈردى، ئىـــسالمغا     
  .يانماقچى بولغانالرنى يېنىشتىن توستى

بــۇ گېــزىتلهر ناھــايىتى تهدرىجــى ھالــدا ئىــسالمغا ھۇجــۇم       
  .قىلىشنى باشلىدى

ــۇم       ــكارا ھۇج ــسالمغا ئاش ــڭ ئى ــۇ گېزىتلهرنى ــدا ب ــى ۋاقتى ئهين
  !قىلىشنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بوالتتىمۇ؟

يـــاق، مۇســـۇلمانالرنىڭ قهلبىـــدىكى قالـــدۇق دىـــن ئۇنـــداق 
ئۇنــداق ئىــش بولىــدىغان . ئىــشالرنىڭ يــۈز بىرىــشىگه يــول قويمــايتتى

ــانالرنى    ــت چىقارغـ ــپ، گېزىـ ــق دەۋرەپ بېرىـ ــاۋام خهلـ ــسا، ئـ بولـ
  .گېزىتخانىنىڭ تېگىگه دەپنه قىلىۋېتهتتى

ــئهنىلهرگه   ــزىتلهر ئهن ــۇ گې ــۇم   -ب ــئهنىلهرگىال ھۇج ــك ئهن  چىرى
ــىقىال ــئهنىلهر     . اليتت ــك ئهن ــان چىرى ــۇم قىلغ ــزىتلهر ھۇج ــۇ گې ــز ش بى
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نېمىتتـــى؟ دەپ ســـۇئال قويـــساق، بايقايمىزكى،ئۇنىـــڭ كۆپىنچىـــسى 
  !ئىسالم ئىدى

ــدە       ــئهنىلهر ئىچى ــان ئهن ــا ئۇچرىغ ــڭ ھۇجۇمىغ دەرۋەقه گېزىتنى
مۇســۇلمانالر ئهقىــدە قــاالقلىقى مهزگىلىــدە تېپىۋالغــان جــاھىلىيهت      

ئايــالالرنى ساۋاتــسىز قالــدۇرۇش : مهســىلهن. دىئهنئهنىلىرىمــۇ بــار ئىــ
ــال    ــسى، ئاي ــش ئهنئهنى ــامىله قىلى ــار مۇئ ــا ناچ ــسى، ئايالالرغ ئهنئهنى
دېگهننىـــڭ ۋەزىپىـــسى قورســـاق كۆتـــۈرۈپ بـــاال تۇغـــۇش، ئۇنىـــڭ 
ھــۆرمهت قىلغــۇدەك ئىنــسانىي خىــسلىتى يــوق دەپ ئايــالنى ھاقــارەت  

ــارلىقالر ــسالمىي ئــۇممهت ئ. قىلىــش ئهنئهنىــسى قات ــدىن ئى ىالھىــي يول
ــرىگه يېنىــپ   ــسىدە مۇشــۇنداق جــاھىلىيهت ئهنئهنىلى ــراقالش نهتىجى يى

 ئايــالنى قىــسمهن ھوقــۇق ۋە مهجبــۇرىيهتته -ئىالھــى يــول ئهر. قالغــان
پهرقلهندۈرســىمۇ، ئهممــا ئىنــسانىي خۇسۇســىيهتلهردە بــاراۋەر دەپ     

ئۇالرنىــڭ دۇئاســىنى پهرۋەردىگــارى «: الــله مۇنــداق دەيــدۇ. قارايــدۇ
ــا ــدىئىج ــسۇن،    : بهت قىل ــال بول ــسۇن، ئاي ــىلهردىن ئهر بول مهن س

ــر ياخــشى ئىــش قىلغۇچىنىــڭ قىلغــان ئهمهلىنــى بىكــار   ھهرقانــداق بى
ــر  ــىلهر بى ــۋەتمهيمهن، س ــۆرەلگهن-قىلى ــرىڭالردىن ت ــال (» .بى ــۈرە ئ س

  ) ئايهت-195ئىمران 
ــشى ئهمهل  -ئهر« ــۇئمىنالردىن كىمكـــــى ياخـــ ــال مـــ ئايـــ

ۇبـدان ياشـىتىمىز، ئۇالرغـا ئهلـۋەتته        قىلىدىكهن، بىـز ئـۇنى ئهلـۋەتته ئ       
-97سـۈرە نهھلـى     (» .قىلغان ئهمىلىـدىنمۇ ياخـشىراق سـاۋاب بېرىمىـز        

  )ئايهت
ــالر  « ــك قىلىڭ ــرايلىقچه تىرىكچىلى ــلهن چى ــالالر بى ــۈرە (» ! ئاي س

  )ئايهت-18نىسا 
ــدۇ    ــداق دەي ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيهىس ــا  «: پهيغهم ــۆز ئايالىغ ئ

ىلىرىڭالردۇر، مهن ياخــــشى بولغــــانالر ســــىلهرنىڭ ئهڭ ياخــــش   
ــشىمهن  ــن ياخـ ــا ھهممىڭالردىـ ــۋايهت (» .ئاياللىرىمغـ ــزى رىـ تىرمىـ

  )قىلغان
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خرىــــستىئان گېزىتلىــــرى ئىــــسالمغا يــــات بولغــــان شــــۇ 
» چىرىـك ئهنـئهنىلهر   «ئهنئهنىلهرنى بۆسـۈش ئېغىـزى قىلىـپ تـۇرۇپ،          

ــدى ــى قامچىلى ــۇنى  «: ن ــدىن ئهمهس، ئ ــسالم دىنى ــئهنىلهر ئى ــۇ ئهن ب
ــى مۇقهددەســلىك  مۇتهئهســسىپ ئهرلهر ت ــا دىن ــپ، ئۇنىڭغ ــۇپ چىقى وق

تۈســى بىرىــپ، بــۇ ئــارقىلىق شهخــسىيهتچىلىكنى ۋە مۇتهئهســسىپلىكنى  
مانــا بــۇ نــاھهق مهقــسهت ئۈچــۈن دېــيىلگهن ھهق » . ھىمــايه قىلــدى

ــۆز ــۈزىتىش    . س ــسىتى ت ــنىڭ مهق ــى قامچىالش ــك ئهنئهنىلهرن ــۇ چىرى ب
پ ئهمهس، بهلكـــى چىرىـــك ئهنئهنىلهرنـــى بۆســـۈش ئېغىـــزى قىلىـــ

ــامچىالش   ــۇ قـ ــسالمىي ئهنئهنىلهرنىمـ ــوغرا ئىـ ــۇرۇپ، تـ ــال. تـ : ئايـ
دېگهننىـــڭ ۋەزىپىـــسى قۇرســـاق كۆتـــۈرۈپ بـــاال تۇغـــۇش، ئۇنىـــڭ 
ــالالرنى   ــوق دەپ ئايـ ــسلىتى يـ ــسانىي خىـ ــۇدەك ئىنـ ــۆرمهت قىلغـ ھـ
ــسىز     ــدۇرۇش، بىلىمـ ــسىز قالـ ــالالرنى ساۋاتـ ــش، ئايـ ــارەت قىلىـ ھاقـ

ــدۇرۇش ــسالمد ... قالـ ــسى ئىـ ــشالرنىڭ ھېچقايسىـ ــۇ ئىـ . ىن ئهمهسبـ
ــلىقنى ۋە     ــى ياپماس ــلهش، ئهۋرەتن ــشنى چهك ــاتوغرا ئارىلىشى ــېكىن ن ل

ــويىچه -ئازدۇرۇشــنى چهكــلهش، ئهر ــالالر ئوتتۇرىــسىدا شــهرىئهت ب ئاي
ــىۋەتنى    ــن مۇناسـ ــقا ئهركىـ ــشتىن باشـ ــىۋىتى ئورنىتىـ ــاھ مۇناسـ نىكـ
چهكلهش ئىـسالمنىڭ جۈملىـسىدىن، شـۇنداق قىلىـشنى الـله ۋە ئۇنىـڭ              

ــرى بهلگىل ــگهنپهيغهمبىـ ــالر  . ىـ ــى زاتـ ــسىپ دىنـ ــۇنى مۇتهئهسـ ئـ
ــايه   ــسىپلىكىنى ھىمـ ــسىيهتچىلىكنى ۋە مۇتهئهسـ بهلگىلىمىـــگهن، شهخـ
قىلىــش ئۈچــۈن ئهرلهرمــۇ بهلگىلىمىــگهن ۋە دىنــى مۇقهددەســلىك      

  .تۈسى بهرمىگهن
ــدە    ــسىر گېزىتى ــستىئانالرنىڭ مى ــق خرى ــېكىن لىۋانلى ــك «ل چىرى

ــئهنىلهر ــات ئه »ئهنـ ــسالمغا يـ ــانالر ئىـ ــى قامچىلىغـ ــى نـ نئهنىلهرنـ
ــدى    ــاپ قالمى ــلهن توخت ــۈزىتىش بى ــۇنى ت ــامچىالش ۋە ئ ــۈنكى، . ق چ

ــوغرىالش،   ــلهكنى ت ــتۇرۇش، مهس ــادنى ساپالش ــسىتى ئېتىق ــڭ مهق ئۇالرنى
ــۈرۈش ئهمهس  ــلىگه كهلت ــاپىتىنى ئهس ــى قىي ــسالمنىڭ ھهقىق ــى . ئى بهلك
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مانــا بــۇ . ئۇالرنىــڭ ھهقىقــى مهقــسىتى ئىــسالمنى تــۈپتىن يــوق قىلىــش
  .يول ئايرىمىسى

مۇســـۇلمانالر ئهقىـــدە قاالقالشـــقان مهزگىلـــدە تېپىۋالغـــان     
ــۇم   ــلهر چوقــ ــۇلمان دەۋەتچىــ ــى مۇســ ــاھىلىيهت ئهنئهنىلىرىنــ جــ
قامچىلىــشى، ئهيىبلىــشى ۋە ئــۇنى تــۈپتىن يوقىتىــشنى تهشــهببۇس      

لــېكىن ئىــسالمنىڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن، تــوغرا ئىالھــى . قىلىــش كېــرەك
ــرە     ــشى كې ــۇنداق قىلى ــۈن ش ــى ئۈچ ــڭ مهنپهئهت ــۇلمان . كيولنى مۇس

دەۋەتچىــلهر ۋە ئىــسالھاتچىالر شــۇنىڭ بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا تــوغرا       
ــۈز      ــۇلمانچه يـ ــشى، مۇسـ ــى مۇستهھكهملىـ ــسالمىي ئهنئهنىلهرنـ ئىـ
ــامهھرەملهر      ــشى، ن ــشنى چهكلى ــى ئېچى ــشى، ئهۋرەتن ــشنى قوغدى يېپى

بــۇ . ئارىلىشىــشىنى چهكلىــشى، ئهخالقىــي چىرىكلىكنــى توسۇشــى كېــرەك
ر ھهرقانـــداق ئهنئهنىنـــى ، تـــوغرا ۋە خاتـــا گېـــزىتلهر ۋە يـــازغۇچىال

ئهنئهنىنــــى، ئايــــالالرنى ساۋاتــــسىز قالــــدۇرۇش ئهنئهنىــــسىنى، 
ــالالرنى  ــشالردا ئهرلهر بىـــلهن    «ئايـ ــداق ئىجتىمـــائىي ئىـ ھهرقانـ

  .قۇيۇق قامچىلىدى-تىن توسىدىغان ئهنئهنىلهرنى قارا»تهڭلىشىش
ــسى « ــالالر مهسىلى ــازغۇچىالر ئهڭ كــ  » ئاي ــزىتلهر ۋە ي ــۇ گې ۆپ ب

تىلغــا ئالغــان ۋە بــۇ ئــارقىلىق جهمئىيهتنــى خرىــستىئان سۈيقهســتچىلهر 
ــىله    ــان مهس ــكه بۇرىغ ــۆزلىگهن تهرەپ ــالالر  . ك ــستىئانالرنىڭ ئاي خرى

مهسىلىـــسىنى كۆتـــۈرۈپ چىقىـــشتا يامـــان غهرىزىنىـــڭ بارلىقىـــدىن 
ــۈبهىلهنگهنلهر  ــسىئونېرالر  -1913شـ ــان مىسـ ــودا ئېچىلغـ ــى لىكنـ يىلـ

ــارارلىرىن ــڭ ق ــدۇقۇرۇلتىيىنى ــسا بولى ــۇپ باق ــقا . ى ئوق ــاي باش ــۇ قۇرۇلت ب
ــران قىلىــش ۋە   ــسالمنى ۋەي ــا ئوخــشاشال ئى مىســسىئونېرالر قورۇلتايلىرىغ

ــاي    ــدىغان قۇرۇلت ــكارا پىالنالي ــشنى ئاش ــوق قىلى ــڭ  . ي ــۇ قۇرۇلتاينى ب
ــدا مۇنـــداق دېيىلـــدى ــاددا«. قارارلىرىـ ــۇلمان : يهتتىنچـــى مـ مۇسـ

تهرەققــى قىلــدۇرۇش  ئايــالالرنى ئىجتىمــائىي ۋە ئىــدىيه جهھهتــته    
  ».كېرەك



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
368

ســاۋاتلىق قىلىــش «ۋە » ئــازات قىلىــش«ئــۇالر بــۇنى ئايــالالرنى 
ــارقىلىق ئىــــشقا ئاشــــۇرىدۇ، ئهلــــۋەتته بــــۇ يهھــــۇدىالر ۋە . ئــ

ــسىر   ــۇنىڭدەك يهنه مى ــسى، ش ــادىكى تهجرىبى ــستىئانالرنىڭ ياۋروپ خرى
ــسى  ــايالردىكى تهجرىبى ــقا ج ــى ئهرلهر  . ۋە باش ــرەر جهمئىيهتن ــۇالر بى ئ

ــارقى ــۇالر  ئ ــاكى ئ ــدى، ي ــدا بۇزۇلمى ــيهت ئاخىرى ــۇ جهمئى لىقال بۇزســا، ئ
چــۈنكى، دىيانهتلىــك ئانــا . ئويلىغانــدەك چوڭقــۇر ۋە تېــز بوزۇلمىــدى

ــدىال    ــۈدەك ۋاقتى ــا گ ــسىمۇ، بالىلىرىغ ــسىز بول ــسىز ۋە بىلىم گهرچه ساۋات
بۇنــداق بــالىالر ياشــلىقتا بۇزۇلغــان . ئهقىــدە ئــۇرۇقىنى تېرىــپ قويىــدۇ

نىلىرى تهلقىـن قىلغـان ئهقىـدىگه يېنىۋالىـدۇ، شـۇنىڭ           بىلهن ھامان ئـا   
ــدۇ   ــماي قالىـ ــشقا ئاشـ ــق ئىـ ــۆزلىگهن بۇزۇقچىلىـ ــلهن كـ ــۇڭا . بىـ شـ

جهمئىيهتنىــڭ بۇزۇلۇشــىغا كاپالهتلىــك قىلىــش ئۈچــۈن چوقــۇم ئــانىنى  
ــرەك       ــۇزۇش كې ــى ب ــان قىزالرن ــا بولمىغ ــى ئان ــرەك، تېخ ــۇزۇش كې . ب

 بــۇ چاغــدا ئۇالرنىــڭ بۇزۇلغــان قىــزالر ھامــان بىــر كــۈنى ئانــا بولىــدۇ،
پهرزەنتلىـــرى قهلـــبىگه تېرىيـــدىغان ئهقىدىـــسى، دىنـــى ئهخالقـــى 

  .بولمايدۇ
ئــۇالر مۇســۇلمان ئــانىالرنى ۋە مۇســۇلمان قىزالرنــى قانــداق      
بۇزىدۇ؟ مۇسۇلمان ئـانىالر ئۆيىـدىن چىقمـاي تۇرۇۋالـسا، ئـۇالر ئـانىالر              

ر ئانىنىـڭ   بىلهن قانداق ئـاالقه قىلىـدۇ؟ ئـانىالر ساۋاتـسىز بولـسا، ئـۇال             
ــدىغان     ــى بۇزىـ ــسى ۋە ئهخالقىنـ ــدىغان، ئهقىدىـ ــى بۇلغايـ ئهقلىنـ

ئـــازات «پىكىرلىرىنـــى قانـــداق يهتكۈزىـــدۇ؟ دېـــمهك ئايـــالالرنى  
ــش ــرەك» قىلى ــۇش كې ــهيتانى  . ۋە ئوقۇت ــۇالرنى ش ــدا ئ ــۇنداق قىلغان ش

  .تۇزاققا دەسسهتكىلى بوالتتى
. ئايـــالالرنى ئوقۇتـــۇش ئىـــسالمىي مهجبـــۇرىيهت، دىنـــى پهرز 

لـېكىن بـۇ يهردىكىـسى قانـداق        . سۇلمانالر بـۇ پهرزدىـن يېنىۋالغـان      مۇ
  .ئوقۇتۇش مهسىلىسى
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ــالالرنى  ــا ئاي ــش«ئهمم ــازات قىلى ــلهن » ئ ــۇل بى ــى ئۇس ... ھېلىق
ــلهن     ــۇلى بى ــرىش ئۇس ــدىن چىقى ــتىن ۋە ئهنئهنى ــدىن، ئهخالق ... دىن

  .مانا بۇ ھهقىقى مهقسهت
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  ىلىش  ئايالالر نى ئازات ق-3
ــالالرنى  ــش «ئاي ــازات قىلى ــانى  » ئ ــاش قهھرىم ــسىنىڭ ب ھېكايى

  .قاسىم ئهمىن
قاســىم ئهمىــن مىــسىردا ئولتۇراقلىــشىپ قالغــان بىــر تــۈرك       

ــان   ــوڭ بولغ ــۈپ چ ــسىدە ئۆس ــرەك   . ئائىلى ــقىرى زى ــادەتتىن تاش ــۇ ئ ئ
ــاالۋرلىق      ــسۇزالرنىڭ باك ــاھىرەدىكى فران ــشىدا ق ــرمه يې ــۇپ، يىگى بول

زامــانالردا يىگىــرمه بهش ياشــقا كىــرگهنلهر ئــۇ . دىپلومىغــا ئېرىــشكهن
شـــۇڭا تاالنـــت . ئـــاران باشـــالنغۇچنىڭ دىپلومىغـــا ئېرىـــشهلهيتتى

ئىگىلىرىنــى ئىزدەۋاتقــانالر ئــۇنى تېپىــپ، ئــاۋۋال ئــۇنى، ئانــدىن ئــۇ 
ــسىيىگه     ــلهن فران ــزى بى ــۇزۇش غهرى ــۇلمانالرنى ب ــقا مۇس ــارقىلىق باش ئ

  .ئوقۇشقا ئهۋەتتى
ــۇ ــدائــۇ فرانــسىيىگه بېرىــشتىن ب ــر شهرقــشۇناسنىڭ كىتابى : رۇن بى

ــدا    « ــادەم قاتارى ــالالرنى ئ ــدۇ، ئاي ــارەت قىلى ــالالرنى ھاق ــسالم ئاي ئى
دەپ ئىـــسالمغا تـــۆھمهت قىلغـــانلىقىنى ئوقـــۇپ، قېنـــى » كۆرمهيـــدۇ

ــسالمغا    ــڭ ئى ــى ۋە ئۇنى ــيه بهرمهكچ ــشۇناسقا رەددى ــۇ شهرق ــپ، ب قىزى
ــان    ــلىماقچى بولغ ــپ تاش ــانلىقىنى ئېچى ــارا چاپلىغ ــد . ق ــۇ كۈن ىلىك ئ

  .خاتىرىسىگه شۇنداق دەپ يازغان
. لېكىن ئـۇ فېرانـسىيىدىن باشـقا بىـر يـۈز بىـلهن قايتىـپ كهلـدى                

ئۇنىڭ ئۆسمۈرلۈك يېـشىدا فرانـسىيىگه قىلغـان سـهپىرى ئۇنىـڭ پۈتـۈن              
ئـۇ مىـسىرغا يېڭـى پىكىـر، يېڭـى ئهقىـل،            . ۋۇجۇدىغا تهسـىر كۆرسـهتتى    

نىرالر ئــۇ ئهمــدى مېســسېئو  . يېڭــى يــۈز بىــلهن قايتىــپ كهلــدى    
ئىسالمنى ۋەيـران قىلىـش پىالنىـدا بېكىـتكهن ئۇسـۇل بـويىچه ئايـالالر               

نـــى ۋە ئايـــالالر مائـــارىپىنى تهشـــهببۇس قىلىـــدىغان »ئـــازاتلىقى«
ــدى ــدۇ . بول ــداق يازى ــسىگه مۇن ــدىلىك خاتىرى ــۇ كۈن ــسىيىدە «: ئ فران

بىــر قىــز بىــلهن ئۇچراشــتىم، بىــز قىــزغىن دوســتالردىن بولــۇپ قالــدۇق، 
قــۇر لــېكىن پــاك ھېســسىياتالر پهيــدا بولــدى، ئــۇ مېنــى ئــارىمىزدا چوڭ

ــاردى    ــپ ب ــله ئېلى ــلهرگه بىل ــورۇنالرغا، مهرىكى ــاممىۋى س ــۆيىگه، ئ . ئ
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نهگىـــال بارســـام ماڭـــا ئىـــشىك ئوچـــۇق، نهگىـــال بارســـام قارشـــى 
  ».ئېلىندىم

بولــسۇن » ئۇچرىــشىپ قالغــان«مهيلــى قاســىم ئهمىــن ئــۇ قىزغــا 
ــسهت  ــنگه مهق ــز قاســىم ئهمى ــۇ قى ــاكى ب ــسۇن، ۋە ي لىك يېقىنالشــقان بول

ــدۇرالتتى،      ــى كول ــى ۋە قهلبىن ــڭ ئهقلىن ــىم ئهمىننى ــۇ قاس ــدا ئ ھهرھال
ــايلىرى   ــۇنى مېســسېئونىرالر قۇرۇلت ــۋەتتى، ئ ــولىنى ئۆزگهرتى ــاتلىق ي ھاي
ــا       ــشالردا رولغ ــان ئى ــارار قىلغ ــۈن ق ــش ئۈچ ــران قىلى ــسالمنى ۋەي ئى

  .چىقااليدىغان قىلدى
ــڭ  ــز ئۇنى ــىۋى «بى ــز بىلهنكــى مۇناس ــۇ قى ــىۋەت ئ ــاك مۇناس تىم پ

ئۇنىــڭ پــاك دېگىنــى . دېــگهن ســۆزىگه ئىشىنىــشكه مــايىلمىز» ئىــدى
تهبىئىيكـــى مۇســـۇلمانچه پـــاكىزلىق ئهمهس، بهلكـــى پاھىـــشىۋازلىق 

پاھىــشىگه ئايلىنىــپ كهتــكهن . دەرىجىــسىگه يهتمىــگهن دېگهنلىكتــۇر
قىــزالر كىــشىنىڭ ھــۆرمىتىنى قوزغىيالمايــدۇ، كىــشىنى قايىــل قىاللمايــدۇ، 

ــۇڭ ــانلىقى   ش ــشه بولمىغ ــڭ پاھى ــان قىزنى ــل قىلغ ــى قايى ــىم ئهمىنن ا قاس
  .ئۇنىڭ پىكىرلىرىنى پاھىشه قىزدىن بهكرەك ئۆزگهرتىۋىتهلهيدۇ

ــىدىكى       ــۆزى ئوتتۇرس ــلهن ئ ــن بى ــىم ئهمى ــز قاس ــۇ قى ــى ب مهيل
ــي« ــي«ۋە » روھى ــا   » پىكرى ــاقالپ، ئۇنىڭغ ــق س ــىۋەتنى داۋاملى مۇناس

» رول ئالغــان«ق بىــلهن ئىزچىــل تهســىر كۆرســىتىش ئۈچــۈن ئۇســتاتلى 
بولسۇن، ياكى قاسـىم ئهمىننىـڭ ئهنـئهنىگه قـاتتىق رېئـايه قىلىـدىغان              
تـــۈرك ئائىلىـــسىدىن ئالغـــان ئـــائىله تهربىيىـــسى ئـــۇنى پـــاكىزە  
ــۇ      ــر ئ ــسۇن، بهرىبى ــان بول ــپ قالغ ــسىدە توختىتى ــىۋەت دائىرى مۇناس

  .ئاخىرىدا تامامهن ئۆزگىرىپ كهتتى
نلىكىنــى تهســهۋۋۇر قىلىــپ بــۇ ئۆزگىرىــشنىڭ قانــداق يــۈز بهرگه

  ...باقايلى
ــشغالىيتىگه چۈشــۈپ   ــا دۆلىتىنىــڭ ئى ــر يــاش ياۋرۇپ ــاالنتلىق بى ت
ــا       ــتۇرغان ياۋروپاغ ــۆزىنى قاماش ــڭ ك ــۆز قهۋمىنى ــدىن ئ ــان ئهل قالغ

ــر گىگانــت پــالۋان . كهلــدى شــهرق بــۇ . ياۋرۇپــا ئۇنىــڭ تونۇشــىدا بى
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بـۇ يـاش    . گىگانت پالۋاننىڭ ئالدىـدا غېمىيىـپ تۇرغـان بىـر ئۆلۈمتـۈك           
ــۇۋۋەتلهر ئېلىـــدىن . خۇدۇكـــسىرەۋاتىدۇ ئالهمـــشۇمۇل شـــهھهردە بىقـ

كهلـــگهن ئـــۆزىنى تولىمـــۇ ئـــاجىز، كىچىـــك ھـــېس قىلىـــپ،       
ــسىرەۋاتىدۇ ــشتىن خهۋپ ــۇ غهرب  . ھاقارەتلىنى ــقىرى ب ــهۋۋۇردىن تاش تهس

ــپىش ئۇنىــڭ    ــتىن تهســكىن تې ــي جهھهت ــي ۋە ئهقلى شــهھهرلىرىدە روھى
ۇپ، خاۋاتىرلىنىــپ يۈرگهنــدە ئــۇ شــۇنداق قورۇنــ. ئهڭ چــوڭ ئارزۇســى

ــدى     ــۇچراپ قال ــز ئ ــر قى ــا بى ــڭ    . ئۇنىڭغ ــلىۋىدە ئۇنى ــز دەس ــۇ قى ب
ئۇنىــــڭ غىرىبــــانلىقى، . يېتىمــــسىرىغان كــــۆڭلىنى ئاۋۇنــــدۇردى

يــات ئهلــدە جىددىيلهشــكهن روھىنــاتى    . ئهندىــشىلىرى تۈگىــدى 
شـــۇنىڭدىن كېـــيىن بـــۇ قىـــز ئۇنىـــڭ بىـــلهن . پهســـكويغا چۈشـــتى

ئــۇ كۈنــدىلىك خاتىرىــسىدە شــۇنداق    . (ھېســسىيات ئالماشــتۇردى 
بۇنىــڭ بىــلهن ئــۇ تېخىمــۇ ئازادىلىــشىپ، بىــر      ) ھېكــايه قىلىــدۇ 

. يـــاردەمچىگه ئېرىـــشكهندەك بولـــدى، كـــۆڭلى تېخىمـــۇ توقالشـــتى 
ــاز    ــتىن ئ ــىرتقى جهمئىيهت ــۇ س ــدى ئ ــىمۇ،  -ئهم ــسىراپ تۇرس ــوال يات ت

ئــۇ قاســىم ئهمىننــى . كۆڭلىـدە يېگــانىلىقنى ھــېس قىلمايــدىغان بولــدى 
. ىرىگه، ئــاممىۋى ســورۇنالرغا، مهرىكىــلهرگه بىلــله ئېلىــپ بــاردىئــۆيل

ــال بارســا قارشــى    ــدى، نهگى ــال باســا ئۇنىڭغــا ئىــشىك ئوچــۇق ئى نهگى
ئۇنىــڭ ئهمــدى كۆڭلىــدە غىرىبــانىلىق يــوق، جهمئىيهتتىمــۇ  . ئېلىنــدى

  .يىتىرقىمايدۇ، يىڭى جهمئىيهتته دادىل قهدەملهر بىلهن ماڭااليدۇ
ــۇ ئىـــش  ــرلهر ئۇنىـــڭ كۆڭلىـــدە بـ ــا قانـــداق پىكىـ الرغا قارىتـ

توغۇلغانــدۇ؟ ئــۆزى بىــلهن بــۇ قىــز ئوتتۇرســىدىكى مۇناســىۋەتكه       
ــهتكهن     ــىر كۆرس ــوڭ تهس ــداق چ ــۆزىگه مۇن ــدۇ؟ ئ ــداق قارايدىغان قان

  ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقارغان ئهنئهنىگه قانداق قارايدىغاندۇ؟
مۇناســىۋەتتىن ئۇنىــڭ » پــاك«پاھىــشه دەرىجىــسىگه يهتمىــگهن 

ــۆ  ــۆڭلى س ــدى،   . يۈندىك ــوق بول ــسىراشلىرى ي ــلىرى ۋە يېتىم قورۇنۇش
نهزەر دائىرىـــسى كېڭهيـــدى، ئۇنىـــڭ پىكـــرى تېخىمـــۇ جانالنـــدى، 

ئۇنـــداقتا بـــۇ ئهنئهنىنىـــڭ نـــېمه . ئىجابىيالشـــتى ۋە ئاكتۇئالالشـــتى
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يامىنى بولـسۇن؟ بىزنىـڭ ئهنئهنىلىرىمىزمـۇ شـۇنداق بولـسا بولمامـدۇ؟             
نىــال بــۇ مهنــتىقه بىــر بۆلــۈك بىــز قــانچه ياخــشى گۇمــان قىلــساقمۇ، يه

  .ئېزىقتۇرۇشالغا ئىگه
ــۇرۇش ــشىدىن خــالى : بىرىنچــى ئېزىقت ھىلىقــى مۇناســىۋەتنى پاھى

ــلهن    ــارى بى ــانلىق ئېتىب ــىۋەت «بولغ ــاك مۇناس ــش» پ . دەپ داۋا قىلى
ــشىنىڭ بولمىغانلىقىغــا ئىشىنىــشكه بهك مايىــل  شــۇنداقتىمۇ . بىزمــۇ پاھى

ىـــشىنى ئۆلچهيـــدىغان بـــۇ مۇناســـىۋەت مۇســـۇلمانالرنىڭ ھهمـــمه ئ
ــىۋەت ئهمهس   ــاك مۇناسـ ــدە پـ ــسالمىي ئۆلچهمـ ــۇ  . ئىـ ــۈنكى، بـ چـ

ــار    ــۇرۇش ب ــالغۇز ت ــدا ي ــالىي جاي ــلهن خ ــامهھرەم بى ــىۋەتته ن . مۇناس
ــپ      ــاكى ئېلى ــۇن، ي ــپ بارس ــشىگه ئېلى ــى پاھى ــش مهيل ــداق قىلى بۇن

بۇنىڭـدا روشـهن ھـېكمهت      . بارمىسۇن اللهنىڭ دىنىـدا ھـارام قىلىنغـان       
م بىــلهن خــالىي جايــدا يــالغۇز تــۇرۇش ھامــان چــۈنكى نــامهھرە. بــار

پاھىــشىگه ئېلىــپ بارىــدۇ، بىرىنچــى ئهۋالدتــا ئېلىــپ بارمىــسا،       
ئىككىنچـــى قېتىمـــدا ئېلىـــپ بارىـــدۇ، بىرىنچـــى ئهۋالدتـــا ئېلىـــپ 

ــا ئېلىــپ بارىــدۇ  ــسا، ئىككىنچــى ئهۋالدت ــسانىيهت . بارمى ــا ئىن تارىخت
يغــان نــامهھرەم بىــلهن خــالىي جايــدا يــالغۇز تۇرۇشــقا يــول قو      

ھهرقانــداق چاغــدا ئــاخىرى پاھىــشه كېلىــپ چىقتــى، ھهمــمه مىللهتــته 
  .شۇنداق بولدى

ــۇرۇش ــى ئېزىقت ــدە  : ئىككىنچ ــسىيه جهمئىيىتى ــن فران ــىم ئهمى قاس
ــپ      ــىرلهرنى بىلى ــان تهس ــان يام ــدا بولغ ــىۋەتتىن پهي ــۇخىل مۇناس ش

فرانــــسىيه جهمئىيىتىــــدە ناپــــاك . تــــۇرۇپ بىلمهســــكه ســــالغان
بـــۇ . ، ئـــۇنى ھـــېچكىم توســـىمايدۇ  قىـــم-مۇناســـىۋەتلهر قىـــم 

فىرانــــسىيلىكلهرگىمۇ ۋە ســــىرتتىن كهلگهنلهرگىمــــۇ مهخپىيهتلىــــك 
ــى    . ئهمهس ــى قىزدىكـ ــىۋىتى ھېلىقـ ــڭ مۇناسـ ــىم ئهمىننىـ ــز قاسـ بىـ

ئۆزگىچىلىــك يـــاكى قاســىمدىكى ئۆزگىچىلىـــك تۈپهيلىــدىن ئاشـــۇ    
ــسهكمۇ،     ــگه ئىشهنـ ــشىپ كهتمىگهنلىكىـ ــدەك ناپاكلىـ جهمئىيهتتىكىـ

ــاراپ  ــا قـ ــۆرگهن   ئۇنىڭغـ ــوغرا كـ ــىۋەتلهرنى تـ ــل مۇناسـ ــۇ خىـ ال، بـ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
374

ــوغرا دەپ     ــۇنى ت ــۇرۇپ، ئ ــۆرۈپ ت ــاقىۋەتلهرنى ك ــى ئ جهمئىيهتلهردىك
  .كهتكىلى ياكى ئۇنى تهشهببۇس قىلغىلى بولمايدۇ

قاســـىم ئهمىـــن ئۆزىنىـــڭ بىرىنچـــى : ئـــۈچىنچى ئېزىقتـــۇرۇش
: تــا مۇنــداق دەۋا قىلىــدۇ  » ئايــالالرنى ئــازات قىلىــش   «-كىتــابى

ازاتلىقىـــدىن پهقهت ياخـــشى نهتىـــجه چىقىـــدۇ، پهقهت ئايـــالالر ئ«
ئىجتىمــائىي مۇناســىۋەتلهر كــۈچىيىش ۋە مۇستهھكهملىنىــشال پهيــدا     

ــدۇ ــپ     . بولى ــىۋەتلهر كېلى ــاك مۇناس ــدەك ناپ ــسىيه جهمئىيتىدىكى فران
  ».چىقمايدۇ

قاســـىم ئهمىـــن فىرانـــسىيىدىن ئايـــالالرنى ئـــازات قىلـــشنى،  
بـۇ  . س قىلىـپ قايتىـپ كهلـدى      ئايالالرنىڭ يـۈزىنى ئېچىـشنى تهشـهببۇ      

ــان     ــدە قىلغـ ــپ كهلگهنـ ــسىيهدىن قايتىـ ــاۋىي فېرانـ ــائه تهھتـ رىفـ
ئهممــا . بــۇ ئىككــى تهشهببۇســنىڭ پهرقــى يــوق. تهشهببۇســنىڭ ئــۆزى

يېــرىم ئهســىردىن كــۆپرەك   . تهشهببۇســنى ئاڭلىغــانالردا پهرق بــار  
ئىزچىــل داۋام قىلغــان ئىــدىيىۋى ھۇجــۇم كىــشىلهرگه ئوبــدانال تهســىر  

كهن، شـــۇڭا قاســـىم ئهمىننىـــڭ تهشهببۇســـى رىفـــائه     كۆرســـهت
بـــۇ . تهھتاۋىينىـــڭ تهشهببۇســـىدەك تهلتۆكـــۈس ئىنكـــار قىلىنمىـــدى

ــدى   ــدەك ئوجۇقمى ــۈكىدە ئۇجۇققان ــۇرۇن بۆش ــالر ب ــدىكى تهشهببۇس . خىل
» ئايـالالرنى ئـازات قىلىـش     «. شۇنداقتىمۇ بـۇ ئىـش ئاسـانغا چۈشـمىدى        

ــرازال   ــۈك ئېتى ــان كۈچل ــدا قىلغ ــاب پهي ــگهن كىت ــى دې ــىم ئهمىنن ر قاس
قورقۇتـــۇپ ۋە ئۈمىدســـىزلهندۈرۈپ ئۆيـــدىن تاالغـــا چىقالمـــاس     

ئـۇ بـۇ ئىـشتىن پۈتـۈنلهي قـول ئۈزمهكچىمـۇ بولـدى، بىـراق                . قىلىۋەتتى
ــدى    ــداق دې ــدۇرۇپ مۇن ــۇنى ئىلهامالن ــۇل ئ ــهئىد زەغل ــۇڭنى «: س يول

  »!داۋامالشتۇر، مهن سېنى ھىمايه قىلىمهن
قايتـا قىلىـشنى، بىرىنچـى      شۇنىڭ بىلهن قاسـىم ئهمىـن بـۇ ئىـشنى           

كىتابتــا مۇســۇلمانلىقنى نىقــاب قىلغــان بولــسا، ئهمــدى يالىڭــاچ       
ئىـسالم دىنـى مۇسـۇلمان ئايالالرغـا        . ئوتتۇرىغا چىقىـشنى قـارار قىلـدى      

ــدىنقى    ــۇ ھوقۇقالرنىـــڭ ئالـ ــۇش ئـ ــۇقالرنى بهرگهن، ئوقـ ــۆپ ھوقـ كـ
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ئـۇ ئىككىنچـى    . بۇ ئۇنىـڭ بىرىنچـى كىتابىـدىكى سـۆزى        .  قاتاردىكىسى
ــابىك ــالالر «-ىت ــدى »يىڭــى ئاي ــا ئالمى ــسالمنى چــورتال تىلغ ــۇ . دا ئى ئ

ــدى    ــدىغان بول ــداق دەي ــدى مۇن ــۇش ۋە   : ئهم ــازات بول ــالالر ئ ئاي
ــش ۋە       ــى قىلى ــيهت تهرەقق ــۈن جهمئى ــۈن، پۈت ــش ئۈچ ــي قىلى تهرەققى
ئــازات بۇلــۇش ئۈچــۈن مىــسىر ئايــاللىرى فرانــسىيىلىك ھهمــشىرىلىرى  

 مانــا ئهمــدى مۇســـۇلمان   !قىلغانــدەك ئىــشالرنى قىلىــشى كېـــرەك   
ئايالالرنىــڭ كــاپىر ئايــالالردىن پهرقــى قالمىــدى، مۇســۇلمان ئايــالالر 

  .كاپىر ئايالالر بىلهن ھهمشىرە بولۇپ قالدى
ــېڭىش    ــدە م ــڭ ئۆزى ــان يولنى ــاخىر غهرب ماڭغ ــن ئ ــىم ئهمى قاس
كېــرەك، ئــۇالر باســقان ھهمــمه باســقۇچنى بېــسىپ ئۆتــسهكمۇ مهيلــى،  

ــاللىرىمىزمۇ غهرب ئاي ــهببۇس    ئاي ــى دەپ تهش ــسا مهيل ــدەك بول اللىرى
ــدى ــي    . قىل ــڭ ئهخالقى ــن غهرب ئاياللىرىنى ــىم ئهمى ــالهنكى قاس ۋەھ

ــۆتكهنلىكىنى    ــسىپ ئ ــقۇچلىرىدىن بې ــلىك باس ــكۈنلۈك ۋە پهسكهش چۈش
بىزمــۇ غهرب مىللهتلىــرى ماڭغــان ... «: ئــۇ مۇنــداق دەيــدۇ. بىلهتتــى

مهدەنىيهتـته  يولدا ماڭـساق بولىۋېرىـدۇ، چـۈنكى بىـز غهربلىكلهرنىـڭ            
ــانلىقىنى كــۆرۈۋاتىمىز ــز شــۇنداق ... كۈنــسېرى ئىلگىرلهۋاتق ئومــۇمهن بى

دېيهلهيمىزكـــى، ئايـــالالرنى تهربىـــيه ئـــارقىلىق ئهقلـــى جهھهتـــتىن 
ــش     ــزمهت قىلى ــش ۋە خى ــر قىلى ــا پىكى ــيىن، ئۇالرغ ــدىن كې كۈچهيتكهن

ــرەك  ــۇقلىرىنى بېرىــشىمىز كې ــۇالر غهرب . ئهركىنلىكــى جهھهتتىكــى ھوق ئ
رى بېــــسىپ ئــــۆتكهن ۋە بېــــسىۋاتقان باســــقۇچلىرىنىڭ ئايــــاللى

  »!ھهممىسىنى بېشىدىن ئۆتكۈزسىمۇ مهيلى
ــدا     ــاخىرقى تېنىقى ــسى ئ ــدىغان كېچى ــات بولى ــن ۋاپ ــىم ئهمى قاس
رىمدىن رىمدىن مىسىرنى زىيـارەت قىلىـش ئۈچـۈن كهلـگهن بىـر تـوپ               

ئــالىي « : قىــز ئوقۇغۇچىالرغــا فرانــسۇز تىلىــدا مۇنــداق دەيــدۇ -ئوغــۇل
پلهرنى زىيـارەت قىلىـشقا كهلـگهن بـۇ ئىلمىـي ئـۆمهككه قىـزغىن               مهكته

ــدا     ــۇرۇش يولى ــم ئاش ــارقىلىق بىلى ــۆمهك ئ ــۇ ئ ــهككۇر، ب ــاالم ۋە تهش س
جاپـــادىن قورقمـــاي جاھـــان كېزىۋاتقـــان بـــارلىق قىزالرغـــا ســـاالم 
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ــولاليمهن ــۆرۈپ     ! ي ــى ك ــك تهربىيلهنگهنلىكىن ــڭ يېتهرلى ــۇ قىزالرنى ب
ىزالرنىڭمـۇ ئاشـۇ قىـزالردەك جاھـان        مىـسىرلىق ق  . بهكمۇ خۇشـال بولـدۇم    

كېزىــپ، ئىلىــم ئالىــدىغان كۈنلىرىنىــڭ كېلىــشىنى تــۆت كــۆزۈم بىــلهن 
شــۇ كــۈنلهردە مۇســۇلمان قىــزالر بۈگۈنكىــدەك ئهدەبىــي  . كۈتــۈۋاتىمهن

ــانمۇ   ــلهن ي ــۇلالر بى ــسىرلىق ئوغ ــۇئهلهردە مى ــۇرۇپ، -مهجم ــان ئولت  ي
ھــازىر ئۇنىڭــدىن بــۇ قىــزالر . ئهدەبىيــات ۋە بىلىــم لهززىتىنــى ســۈرىدۇ

بــۇ ئــارزۇلىرىمىز ئىــشقا ئېــشىپ قالــسا، ئايــالالرمۇ تهرەققــى . مهھــرۇم 
  ».قىلىدۇ، بۇ ئارقىلىق مىسىر خهلقىمۇ تهرەققى قىلىدۇ

ــى    ــا چىقت ــسى ئوتتۇرىغ ــالالر مهسىلى ــازىر ئاي ــۇ  . ھ ــۇنى تېخىم ب
ــرەك  ــرىش كېـ ــگه چىقىـ ــهئراۋىي  . ئهۋجىـ ــۇدا شـ ــىلىنى ھـ ــۇ مهسـ بـ

ــۈك ئ  ــر بۆل ــچىلىقىدىكى بى ــۇقىنى  باش ــالالر ھوق ــالالر ۋە ئاي ــايه «اي ھىم
ــدىغان ــۈرۈپ چىقتــى » قىلى ــۈك ئهرلهر كۆت ــر بۆل ئايالالرنىــڭ ھــازىر . بى

... تهلهپ قىلىۋاتقـــان بىرىنچـــى تهلىپـــى يـــۈزىنى ئـــېچىش ھوقـــۇقى
. يۈزىنى ئـېچىش ۋە يېـپىش مهسىلىـسى ھـازىرقى مۇنازىرىنىـڭ تۈگـۈنى             

  بۇ مهسىله نهدىن پهيدا بولدى؟
ــال  ــادا ئاي ــقهتهن   ياۋروپ ــدا ھهقى ــپ بېرىلغان ــى ئېلى الر ھهرىكىت

ئايـالالر زاۋۇتـالردا ئهرلهر بىـلهن       . ئايالالر مهسىلىـسى مهۋجـۇت ئىـدى      
ئوخشاش بىـر ئىـشنى قىلـسا، ئىـش ھهققىنـى ئهرلهرنىـڭ يېرىمىچىلىـك               

ــاالتتى ــشنى    . ئ ــشاش ھهق ئېلى ــشقا ئوخ ــشاش ئى ــالالر ئوخ ــۇڭا ئاي ش
  !تهلهپ قىالتتى

ــه    ــاكى ش ــۆزىچه ي ــىله ئ ــۇ مهس ــلهن  ب ــشى بى يتانالرنىڭ پىالنلى
ــتى   ــۆپ ساھهلهش ــپ ك ــۇ كېڭىيى ــشاش ھهق  . تېخىم ــلهن ئوخ ئهرلهر بى

ــيه      ــىله كېڭى ــالنغان بــۇ مهس ــپ باش ــشنى مهركهز قىلى  كېڭىــيه -ئېلى
ئــاخىرى ھهمــمه ئىــشتا ئهرلهر بىــلهن بــاراۋەر بولۇشــنى تهلهپ قىلىــش  

جۈملىــدىن ئهرلهرنىــڭ بۇزۇقچىلىــق   . دەرىجىــسىگه بېرىــپ يهتتــى  
ــش ــش    قىلى ــق قىلى ــالالرنىڭمۇ بۇزۇقچىلى ــكهن، ئاي ــان ئى ــۇقى بولغ  ھوق

ئايــالالرنىڭمۇ ئۆمۈرلــۈك ھهمراھىنــى تــالالش ھوقــۇقى . ھوقــۇقى بولىــدۇ
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ــدۇ ــدۇ  . بولى ــۇقى بولى ــكارالش ھوق ــسياتىنى ئاش ــۆز ھى ــالالرنىڭمۇ ئ . ئاي
ئايالالرنىڭمۇ ئـۆزى خالىغـان كىـشىگه ئـۆزىنى توتـۇپ بىـرىش ھوقـۇقى               

  ! بولىدۇ
دا يــاكى ئىــسالم دۇنياســىدا ئهمهلىيهتــته ئايــالالر  ئهممــا مىــسىر

ــدى  ــۇد ئهمهس ئى ــسى مهۋج ــۇد  . مهسىلى ــته مهۋج ــۇ يهردە ئهمهلىيهت ب
ــسى    ــازدۇرۇش مهسىلى ــسالمدىن ئ ــى ئى ــى ھهقىق ــۇۋاتقىنى جهمئىيهتن بول

ــدى ــل     . ئى ــان ھهرخى ــپ چىقق ــدىن كېلى ــاالقلىقى ۋە بۇنىڭ ــدە ق ئهقى
هش، خــورالش، ئايــالالرنى قــاالقلىقالر، جۈملىــدىن ئايــالالرنى ھاقــارەتل

ــڭ    ــسالمدىن چهتنىگهنلىكىنى ــى ئى ــلىك ھهقىق ــدا كۆرمهس ــادەم قاتارى ئ
ــدى  ــسى ئى ــته    . نهتىجى ــۈن ھهرجهھهت ــشاش ئۈچ ــاالقلىقنى ئوڭ ــۇ ق ب

بـۇ يهردە مانـا مۇشـۇ مهسـىله         . ھهقىقى ئىسالمغا قـايتىش كېـرەك ئىـدى       
. يــوق ئىــدى» ئهرلهر مهسىلىــسى«، »ئايــالالر مهسىلىــسى«. بــار ئىــدى

لكـــى پۈتـــۈن ئىـــسالمىي ئـــۇممهت مهسىلىـــسى، بـــارلىق ئهرلهر،  به
ــهخس      ــر ش ــداق بى ــالىمالر، ھهرقان ــدارالر، ئ ــالىالر، ئهمهل ــالالر، ب ئاي

ــدى ــسى بارئى ــسى«. مهسىلى ــالالر مهسىلى ــش  » ئاي ــۈرۈپ چىقى ــال كۆت نى
ئىلمىيلىككه ئۇيغـۇن بولمـايال قالماسـتىن بهلكـى يهنه ئـۇ ھېچقانـداق              

چـۈنكى ئـۇ بىـر خىـل كېـسهلنىڭ كـۆپ خىـل              . مهسىلىنى ھهل قىاللمايدۇ  
بۇنــداق قىلغانــدا كېــسهل   . ئاالمهتلىرىنىــڭ بىــرىنىال داۋالىغــانلىق  

چـۈنكى ئـۇ كـۆپ تهرەپـتىن داۋاالشـقا تىگىـشلىك            . ھهرگىز سـاقايمايدۇ  
  . مۇرەككهپ كېسهلنىڭ ھهقىقى سهۋەبلىرىنى كۆرمىگهنلىك

ــن      ــم چى ــرەر كى ــۈن بى ــش ئۈچ ــۈپتىن ھهل قىلى ــىلىنى ت ــۇ مهس ب
  خالس بىلهن ئىزدىنىپ، ھهقىقى سهۋەبلىرىنى تهكشۈرۈپ باقتىمۇ؟ئى

ــي     ــك ئىلمى ــلهن، تېماتى ــىرەت بى ــم بهس ــرەر كى ــىلىنى بى ــۇ مهس ب
  ؟ مۇنازىرە بىلهن تولۇق تهكشۈرۈپ باقتىمۇ

ــۆز  ــم ئ ــرەر كى ــىلىنى بى ــۇ مهس ــدا  -ب ــان ھال ــا بولغ ــۆزىگه خوج  ئ
ــلهن      ــۆزى بى ــاس ك ــۆزىگه خ ــاراپ، ئ ــلهن ق ــاس نهزەر بى ــۆزىگه خ ئ

ــۆ ــۇللىرى،    ك ــسىنىڭ ق ــهھۋانىي نهپ ــسى ش ــاكى ھهممى ــاقتىمۇ؟ ي رۈپ ب
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غهربنىڭ قۇللىرىمـۇ؟ غهپلهتـكه چـۆككهن، ئازغۇنلۇققـا چوڭقـۇر پاتقـان             
ــپ  ــۇلالر بىلى ــۇ ق ــى   -ب ــتلىك پىالنىن ــمهنلهرنىڭ سۇيىقهس ــمهي دۈش  بىل
  ئىجرا قىلىۋاتامدۇ؟

 ئهرلهر، ئايــالالر، -ئايــالالر مهسىلىــسىنى كۆتــۈرۈپ چىققــانالر   
س قىلغـــۇچىالر، ئهگهشـــكۈچىلهر، پىالنلىغـــۇچىالر، پىالننـــى تهشـــهببۇ

ــۇلالردۇر    ــى ق ــۇنداق روھ ــسىزكى ش ــسى شهك ــۇچىالر ھهممى ــرا قىلغ . ئىج
يـــۈزىنى يېـــپىش ۋە ئـــېچىش مهسىلىـــسى ھهقىـــقهتهن ئورۇنـــسىز ۋە 

ــىله  ــان مهسـ ــا چىققـ ــسىز ئوتتۇرىغـ ــالالر ! تۇيۇقـ ــادىكى ئايـ ياۋروپـ
ــته ــدا كۆرۈنۈش ــسى ھېچبولمىغان ــاك... مهسىلى ــتىقىگه ي ــشتا مهن ى باشلىنى

شۇ جايـدىكى ئايـالالر مهلـۇم شـارائىتالر تـۈپهيلى ئىـشلهشكه             . ئۇيغۇن
بولــسا، ئىشلىــسه، ئوخــشاش ئىــشقا ئهرلهر ئالغــان ھهقنىــڭ   مهجبــۇر

يېرىمىنى ئالـسا، بـۇ چاغـدا ئوخـشاش ئىـشقا ئوخـشاش ھهق بىرىـشنى                
ــۇق  ــامهن يولل ــش تام ــېچىش  . تهلهپ قىلى ــپىش ۋە ئ ــۈزىنى يې ــا ي ئهمم

هسىلىــسى قايــسى مهنــتىقىگه ۋە قايــسى ھهقىقهتــكه ئۇيغــۇن كېلىــدۇ،  م
ــۈزگهن      ــۈزۈمنى ئهرلهر ت ــان ت ــۇم قىلغ ــا زۇل ــدەك ئايالغ ياۋرۇپادىكى
بولــسىغۇ، ئايــالالر بــۇ مهســىلىنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، ئهرلهرنىــڭ       

لـېكىن يــۈز يېپىـشنى ئايالغــا   . زۇلۇمىـدىن قۇتۇلمــاقچى بولـسا مهيلىغــۇ  
ــسا ــله پهرز قىلغــان  بهلكــى. ئهر پهرز قىلمى ــان ال ــالنى ياراتق ــۇنى ئاي  ب

ــا ــمهن،    . تۇرس ــڭ قىلى ــار ئايالنى ــانى ب ــشالرنى ئىم ــان ئى ــله بۇيرۇغ ال
ــا   ــدىغان تۇرس ــى بولماي ــش ئهركىنلىك ــازىرە قىلى ــايمهن دەپ مۇن : قىلم

الــله ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى بىــرەر ئىــشتا ھۆكــۈم چىقارغــان چاغــدا، «
. تىيـــارلىقى بولمايـــدۇ ئايـــال مۇئمىنلهرنىـــڭ ئـــۆز ئىـــشىدا ئىخ-ئهر

كىمكــى اللهقــا ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئاســىيلىق قىلــسا، ھهقىــقهتهن 
  )ئايهت-36سۈرە ئهھزاپ (» .ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ

ــىله   شۈبهىـــــــسىزكى، ھىجـــــــاب ھېچقانـــــــداق مهســـــ
ھىجــــاب پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالمنىڭ . شــــهكىللهندۈرەلمهيدۇ

ــدە     ــڭ ئۆزى ــۇ دەۋرنى ــپ ش ــدە پهرز قىلىنى ــدىن  دەۋرى ــرا قىلىنغان ئىج
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ــتى    ــىر داۋامالش ــۈچ ئهس ــون ئ ــۇدا ئ ــالپ، ئ ــڭ  ... باش ــا ۋە ئۇنى اللهق
پهيغهمبىــرىگه ئىمــان كهلتۈرىــدىغان ھېچقانــداق بىــر مۇســۇلمان      
ــان     ــۇم قىلىنغ ــا زۇل ــدە ئايالالرغ ــساالمنىڭ دەۋرى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم

  ① .دەپ باقمىدى
ــيىن ئا   ــقاندىن كې ــته قاالقالش ــدە جهھهت ــۇلمانالر ئهقى ــالالر مۇس ي

ــڭ     ــۇ زۇلۇمنى ــاب ب ــسىزكى، ھىج ــسا، شۈبهى ــان بول ــپ قالغ ــۇم تارتى زۇل
چـــۈنكى ھىجـــاب  . ســـهۋەبكارى، ھهمراھـــى، مهنبهســـى ئهمهس  

ــساالمنىڭ ــبهر ئهلهيهىسـ ــڭ  «: پهيغهمـ ــشىڭالر مىنىـ ــىلهرنىڭ ياخـ سـ
ــدىكىلهردۇر ــشى » ...دەۋرىمـــ دەپ گۇۋاھلىـــــق بهرگهن ئهڭ ياخـــ
ــدى ــار ئىـ ــۋ . دەۋردە بـ ــي ۋە مهنىـ ــاب ئهخالقىـ ــڭ ھىجـ ىي پاكلىقنىـ

ــۆرۈلمىگهن   ــدا مىـــسلى كـ ھهمراھـــى، پۈتـــۈن ئىنـــسانىيهت تارىخىـ
  .ئىنسانىي يۈكسىلىشنىڭ ھهمراھى ئىدى

ــېچىش    ــۈزنى ئـ ــدۇ، يـ ــۋېتىش تهلهپ قىلىنىۋاتىـ ــابنى ئېلىـ ھىجـ
ــدۇ،    ــېچىش تهلهپ قىلىنىۋاتىــ ــى ئــ ــدۇ، ئهۋرەتنــ تهلهپ قىلىنىۋاتىــ

  !ۇئايالالرنى كوچىغا يالىڭاچ چىقىرىش تهلهپ قىلىنىۋاتىد
ــدىغۇ   ــى ئىــ ــڭ تهلىپــ ــسېئونىرالر قۇرۇلتايلىرىنىــ ــۇ مېســ ! بــ

ــدىغۇ   ــى ئى ــستىئانالرنىڭ تهلىپ ــتچى خرى ــوقىتىش  . سۇيىقهس ــابنى ي ھىج
ــرەك    ــشى كې ــىلىگه ئايلىنى ــر مهس ــسىگه   . بى ــساب خاتىرى ــاب ئىن ھىج

ــۇش    ــابنى يوقۇتـ ــلهن، ھىجـ ــانلىق بىـ ــداق يامـ ــدىغان ھهرقانـ كېلىـ
ــساننىڭ ــدىغان  كــۆڭلىگه  ئىن ــدا    كېلى ــلهن  ياخــشىلىق   قھهرقان  بى

ــرەك  ــشى كېـ ــهيتانالر   . سۈپهتلىنىـ ــىله شـ ــالنغان مهسـ ــداق باشـ بۇنـ
ــدۇ   ــپ يىتى ــزىلگه بېرى ــۆزلىگهن مهن ــۇ   ! ك ــدەك ب ــز دېگهن ــۇقىردا بى ي

  .مهسىلىگه بىرتۈركۈم ئايالالر يهم بولۇپ كهتتى
   

ــدۇ     ① ــۇرتهدلهر دەۋاتى ــار م ــسمى ب ــۇلمانچه ئى ــانىمىزدا مۇس ــى زام ــداق گهپن ــى . بۇن ــۇالر اللهن ، ئ
 .اللهنىڭ پهيغهمبىرىنى، اللهنىڭ دەرگاھىدىن نازىل قىلىنغان دىننى زومىگهر دەۋاتىدۇ
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ــزدىن     ــۇقنى بى ــۇ ھوق ــۇقىمىز، ب ــڭ ھوق ــۇش بىزنى ــابنى يوقۇت ــۇالر ھىج ئ
جهمئىــيهت يــاكى شهخــسىيهتچى، مۇتهئهســسىپ، قــاالق، پىكــرى      
قېتىــپ قالغــان، مېڭىــسى سېــسىغان ئهرلهر تارتىۋالغــان دەپ جــار      

  .سالدى
نىـڭ داھىيـسى ھـۇدا شـهئراۋىي خـانىم          » ئايالالر ھهرىكىتـى  «بۇ  

بولــۇپ، ئــۇ ئــۆز ئۆيىــدىن بىــر ســالوننى ئهرلهر بىــلهن يــالغۇز،        
ــان   ــكه ئاجراتقـ ــسىز كۆرۈشۈشـ ــى   . ھىجابـ ــهئراۋىي ئهينـ ــۇدا شـ ھـ

ــزى    ــانىڭ قى ــۇھهممهد پاش ــرى م ــاالرنىڭ بى ــدىكى پاش ــڭ . زامان ئۇنى
ۇشــقا ھىجــاب بىــلهن ئــۇ فرانــسىيىگه ئوق. لىقــى ئاتــا مىــراس»خــانىم«

ــگهن  ــپ كهل ــسىز قايتى ــپ، ھىجاب ــۈم  . مېڭى ــر تۈرك ــسى بى ــڭ دادى ئۇنى
ــا       ــسكهندەرىيه پورتىغ ــالغىلى ئى ــى ئ ــۇنى قارش ــلهن ئ ــتلىرى بى دوس

ھــۇدا شــهئراۋىي پــاراخوتتىن ھىجابــسىز چۈشــكهندە دادىــسى . چىققــان
ــزى    ــان ۋە قى ــا قارىۋالغ ــقا ياقق ــپ، باش ــتىن تاتىرى ــق ۋە غهزەپ خىجىللى

لــېكىن بــۇ ھــۇدا   . ممۇ قىلىــشماي قايتىــپ كهلــگهن  بىــلهن ســاال 
ــدىن ياندۇرالمىـــدى ــهئراۋىينى قىلىقىـ ــۇرۇپ . شـ ــسىيىدىن يۇقتـ فېرانـ

ــدى  ــازغۇنلۇقتىن قايتۇرۇلمى ــگهن ئ ــا  . كهل ــهئراۋىينىڭ ئهتراپىغ ــۇدا ش ھ
ــت   ــسىنى گېزى ــالالر مهسىلى ــالالر ۋە ئاي ــا  -بهزى ئاي ــالالردا چاچم  ژۇرن

ــلهن    ــېئىرالر بى ــهر ۋە ش ــايه«ئهس ــدى قى»ھىم ــدىغان ئهرلهر يىغىل . لى
ئولتۇرۇشــالر، مهلــۇم شهخــسلهرگه » التاپهتلىــك«خانىمنىــڭ ســالونىدا 

ــى    ــپ كهتت ــشالر قىزى ــسۇملۇق بېقى ــڭ . تهبهس ــازۇكلىقى«خانىمنى ، »ن
، تــــاتلىق تهبهســــسۇمى، ئهر مېهمــــانالرنى ياخــــشى »التــــاپىتى«

كۈتۈۋالىــدىغانلىقى، يىغىلىــش ئۆتكــۈزگهنلىكى، ھهرىــكهت ئېلىــپ     
ــانلى ــر   بارغـ ــدە بىـ ــسى ھهققىـ ــالالر مهسىلىـ ــاكى ئايـ ــدە يـ قى ھهققىـ

ــدىغان      ــان باقى ــلهن ج ــۇل بى ــانىم بهرگهن پ ــپ خ ــىلهرنى يېزى نهرس
  .موخبىرالرمۇ كۆپهيدى

يىلى ئايالالر ئهنگلىيه قوشۇنىنىڭ گازارمىسى ئالدىدىكى - 1919
دا نامايىش ئۆتكۈزدى بۇنىڭ )ئىسمائىلىيه مهيدانى(قهسرى نىل مهيدانى 
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مىسىردا قوزغىالڭ كۆتۈرۈلدى، قاھىرە . يۇقىرى پهللىگه چىقتىبىلهن ئويۇن 
. ۋە ئۇنىڭدىن باشقا شهھهر كوچىلىرى نامايىشالر بىلهن توشۇپ كهتتى
. نامايىشچىالر يا ئۆلۈم، يا كۆرۈم دەپ ئۆز تهلىپىدە چىڭ تۇراتتى

ھهركۈنى ھېسابسىز . ئىنگلىزالر نامايىشچىالرغا توختىماي ئوق ياغدۇراتتى
مۇشۇنداق كهسكىن نامايىش بولۇۋاتقان . جاندىن ئايرىالتتىئادەم 

باشچىلىقىدا ئايالالر ①پهيتته سهئىد زەغلۇلنىڭ ئايالى سهفىيه زەغلۇلنىڭ 
نامايىشچى ئايالالر قهسرى نىلدىكى ئىنگلىزالر . نامايىش كۆتۈردى

. گازارمىسىنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئىشغالىيهتچىلهرگه قارشى شوئار توۋلىدى
 ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرغان بويىچه ھىجابلىرىنى ئېلىپ يهرگه ئاندىن
  ② !ئايالالر ئازات بولدى... ھىجابقا ياغ چېچىپ ئوت قۇيۇۋەتتى. ئاتتى

. بۇ ئويۇنغـا ۋە ئۇنىـڭ مهنتىقىـسىزلىكىگه ھهيـران قالىـدۇ كىـشى             
ئېنگىلىزالرنىڭ ئىـشغالىيتىگه قارشـى نامـايىش قىلىـش بىـلهن ھىجـابنى             

! نىڭغـــا ئـــوت قۇيۇشـــنىڭ نـــېمه مۇناســـىۋىتى بـــار؟ئېلىۋېتىـــپ، ئۇ
ــپ    ــۇم قىلى ــزالر زۇل ــا ئىنگلى ــۇلمان ئايالالرغ ــسردىكى مۇس ــابنى مى ھىج
تاڭغـــان بولـــسا، ئايـــالالر ئىنگلىزالرغـــا قارشـــى نامـــايىش قىلىـــش 

  جهريانىدا ھىجابنى سېلىپ ئىنگلىزالرغا ئېتىپ بهرگىنىمىكىنه؟
قىتتا ھىجابنى بۇندىن بۇرۇنقى ئون ئۈچ ئهسىردىن كۆپرەك ۋا

شۇنچه ئۇزاق زامانالردىن بىرى ! ئايالالرغا ئىنگلىزالر كېيدۈردىمىكىنه؟
  ! تارتىۋالدىمىكىنه؟   ھوقۇقىنى ئىنگلىزالر  ھىجابنى ئېلىۋېتىش

ئايالالر بۈگۈن ئېنگىلىزالرنىڭ زۇلۇمىدىن ئازات بولۇپ، ئۇالرغا جهڭ 
ئاتتىمىكىنه ؟بۇ  ىگهئېالن قىلىپ ۋە زەربه بېرىپ ھىجابىنى ئۇالرنىڭ يۈز

  .ئويۇندا زادى قانداق مهنتىقه بار ؟ ھېچقانداق مهنتىقه يوق 
  

ــڭ تهســىرىدە         ① ــدىيىۋى ھۇجۇمنى ــۇپ، ئى ــى بول ــهفىيه مۇســتاپا پهھم ــسمى س ــسلى ئى ــڭ ئ ئۇنى
ئـاۋام خهلـق بـۇنى      ... ياۋرۇپاالشقان بۇ خۇتـۇن ياۋرۇپالىقالرغـا ئوخـشاش ئېرىنىـڭ فامىلىـسىنى قولالنغـان             

  ۋە ئىنكار قىلمىغانتۇيمىغان 
ئىـسمائىلىيه مهيـدانى مۇشـۇ ھهرىكهتنـى        _ ئايالالر ئىـسالمىي ھىجـابنى سـېلىپ تاشـلىغان بۇجـاي          ②

  .دەپ ئاتالدى» ئازاتلىق مهيدانى«مهڭگۈ خاتىرىلهش ئۈچۈن 
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لېكىن كىيىنكـى تهجـرىبىلهر بىـزگه بـۇ مهنتىقـسىزلىق ئىچىـدە بىـر          
ــڭ ــشى  -مهنتىقىنىـ ــنىڭ ياخـ ــى تۇرۇشـ ــسالمغا قارشـ ــسىنىڭ ئىـ چارىـ

  .بارلىقىنى بىلدۈردى 
 ››قهھرىمـان ‹‹ئىـسالمغا قارشـى پائـالىيهت ئېلىـپ بارىـدىغانالر      

ــرەك   ــى كې ــسىدا   . بۇلۇش ــڭ سايى ــۇ قهھرىمانلىقنى ــدا ئ ــۇنداق بولغان ش
ــپ    ــان ئېلىـ ــالىيهتلىرىنى بهخىرامـ ــش پائـ ــران قىلىـ ــسالمنى ۋەيـ ئىـ

  .بارااليدۇ 
ــۈرك   ــال ت ــىر  ....كام ــال ئابدۇناس ــمهد......جام ــيال ئهھ ۋە .... بى

الر ››قهھرىمـــان‹‹ئۇنىڭـــدىن باشـــقا ئىـــسالمغا قارشـــى تۇرىـــدىغان 
ــدا      ــدىغان چاغ ــى تۇرى ــلهن قارش ــىته بى ــر ۋاس ــسىدۇر بى ــسالمغا قاي ئى

ــرەك   ــى كې ــان بۇلۇش ــكارلىنىپ  . قهھرىم ــۇن ئاش ــسا ئوي ــداق بولمى ئۇن
ــدۇ  ــمهنلىرى. قالى ــسالم دۈش ــڭ ئى ــستىيانالرغا -ئۇالرنى ــۇدى ۋ خىرى يهھ

خهلىپىلىكنـــى ۋەيـــران .لىۋاتقـــانلىقى بىلىنىـــپ قالىـــدۇ غـــالچىلىق قى
ــان ، ئهرەب      ــايرىۋەتمهكچى بولغ ــسالمدىن ئ ــۈركلهرنى ئى ــان، ت قىلغ
ــا    ــى التىنچىغـ ــۈرك يېزىقىنـ ــگهن تـ ــشنى چهكلىـ ــدا ئهزان ئېيتىـ تىلىـ

ــان   ــدۇرۇۋەتكهن ، س ــابنى ئال ــۆزگهرتكهن ، ھىج ــسالم  -ئ ــسىز ئى ساناق
ئىـــدى ››قهھرىمـــان‹‹ك ئاتـــاتۈر.....ئۆلىمـــالىرىنى قىـــرغىن قىلغـــان 

ــسالمغا    ــۇلىنى يوشــۇرۇش ئۈچــۈن ۋە ئى ــان تېمىــپ تۇرغــان ق ئۇنىــڭ ق
ــڭ    ــۈن ئۇنى ــۇرۇش ئۈچ ــايهتلىرىنى يوش ــوڭ جىن ــۈزگهن چ ــى ئۆتك قارش

  .ھهققىدە ساختا قهھرىمانلىقالر ئويدۇرۇپ چىقىرىلدى 
مىـــسردىكى ئىـــسالمى دەۋەت رەھبهرلىرىنـــى قىـــرغىن قىلغـــان، 

ــۈرمىلهردە جا  ــى ت ــۆرۈلمىگهن   دەۋەتچىلهرن ــسلى ك ــدا مى ــان تارىخى ھ
ــهرئىيلهرنى      ــمه شـ ــان ، مهھكىـ ــلهن قىينىغـ ــازابالر بىـ ــشىي ئـ ۋەھـ
ــان ،     ــت قىلغ ــشقا قهس ــوق قىلى ــى ي ــدۇرغان ، ئهزھهرن ــدىن قال ئهمهل

نــى تېخىمــۇ ئهۋجىــگه چىقارغــان جامــال     ››ئايــالالر ئــازاتلىقى  ‹‹
 ئۇنىـڭ ئىـسالمغا قارشـى قىلغـان       . ئىـدى   ››قهھرىمـان    ‹‹ئابدۇناسىرمۇ  
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چـــوڭ جىنـــايهتلىرىنى يوشـــۇرۇش ئۈچـــۈن ئۇنىڭغـــا ياســـالما      
  .قهھرىمانلىقالر نىسبهت بىرىلدى 

ــۇرۇن ھىجــابىنى ئېلىۋېتىــشكه ئۇنىمىــدى   ئــالجىرىيه ئايــاللىرى ب
، چــۈنكى ئــۇ چاغــدا ئــۇالرنى بۇنــداق قىلىــشقا فرانــسىيه چاقىرغــان ،  
ــشكه     ــابىنى ئېلىۋېتى ــاللىرىنى ھىج ــالجىرىيه ئاي ــۈن ئ ــا مهن بۈگ ئهمم

ــاقىرىمهن ــاللىرىنى     ‹‹. چ ــالجىرىيه ئاي ــلهن ئ ــانه بى ــۇن باھ ــۇ يوچ ب
ــدىن     ــدا توپىالڭ ــسالم ئىنقىالبى ــان ، ئى ــشكه چاقىرغ ــابىنى ئېلىۋېتى ھىج
ــان   ــسالمغا يـــات بولغـ ــوغرىالپ ئىـــسالم ئىنقىالبىنـــى ئىـ ــاچ ئـ توقـ

ــۇ     ــمهد بىيالم ــدۇرۇۋەتكهن ئهھ ــا ئايالن ــستىك ئىنقىالبق  ‹‹سوتسىيالى
 ھهققىــدە فىرانــسىيدىن ئــالجىرىيىگه   ئۇنىــڭ. ئىــدى››قهھرىمــان 

كېتىۋاتقــان ئــايروپىالننى قولغــا چۈشــۈرگهنلىك توغرىــسىدا ســاختا      
ــدى   ــدۇرۇپ چىقىل ــانلىق ئوي ــۇن. قهھرىم ــۇنى  -ئوي ــانلىق ئوي قهھرىم

ــشقا       ــپ بېرى ــكهت ئېلى ــى ھهرى ــسالمغا قارش ــۇ ئى ــدا ئ ــازا قىزىغان ت
  .قويۇۋېتىلدى 

ــز  ــسمائىلى-1919ئهمــدى بى ــاھىرەدىكى ئى ــى ق ــدا يىل يه مهيدانى
ــكهت    ــى ھهرى ــسالمغا قارش ــشنىڭ ئى ــالالر نامايى ــان ئاي ــپ بېرىلغ ئېلى

لىــق ئويــدۇرۇپ چىقىرىــشنىڭ داۋامــى  ››قهھرىمــان  ‹‹قىلىــدىغانالرغا 
ئىـــشغالىيهتچى ئـــارمىيىنى ئالـــدىغا .  ئىكهنلىكىنـــى چۈشـــىنهلهيمىز 

كىلىــپ ، نامــايىش تــوۋالپ كــۆكرىكىنى ئوققــا تۇتــۇپ بهرگهن ئايــالالر 
ىمــان بولمــاي قــاالمتى ؟  ھــاپىز ئىبــراھىم بــۇ نامــايىش ھهققىــدە  قهھر

  :مۇنداق دەيدۇ
  چىقى ئۆيدىن ساھىپجامالالر قىلىپ زاكون ،«

  .ماڭدىم كهينىدىن پايالپ ئۇالرنى يۇشۇرۇن 
  قارا رەختتىن تىكىلگهن كىيىملىرى ناگاھان،

  .ئۇالر گوياكى قارا تۈندىكى يۇلتۇزالردەك 
  دارى سهئدى نىشانى ،كېسىپ ئۆتهر يولالرنى 

  .ماڭار تهمكىن ئۇالر تۇيغۇسى تۇراقالشقان 
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  قوشۇن كهلدى بۇدەم ئاتالر تىزگىن سىرىغان،
  .جاراڭاليدۇ قىلىچالر كۆكرەكلهرگه تىقىلغان 

  گۈمبۈر ئېتىلغان،-زەمبىرەك ، مىلتىقالر گۈمبۈر
  .ئاتلىق قوشۇن ئۇالرنى مۇھاسىرىگه ئېلىشقان 

  .ر قۇرال قىلىشقان قىزىل گۈل،رەيهاننى ئۇال
  قوزغىالڭچى خانىمالر ياۋ بىلهن ئېلىشقان ،
  .قورقۇنچتىن گۈدەكلهر شۇ مهھهل قىرىشقان 
  يېقىلدى خانىمالر ماغدۇرسىز ئاجىزالشقان ،
 ».يېڭىلىپ ئاخىرى ئۆيلىرىگه قايتىشقان

ــدە  ــادالىرى ئىچى ــانلىق س ــتا..........قهھرىم ــاب ئاس ــتا -ھىج ئاس
ــى   ــۈپ كهتت ــا . چۈش ــاۋۋال پ ــهھهرلهردە   ئ ــقا ش ــدىن باش يتهختته ئان

ــۆزگه      ــلهر ك ــۈرگهن كۆرۈنۈش ــسىز ي ــزالر ھىجاب ــابلىق ، قى ــانىالر ھىج ئ
  .چېلىقىدىغان بولدى

ــۇ كــۆچ كــۆچتىكى ئهڭ چــوڭ قورالنىــڭ بىــرى ئوقۇتــۇش، يهنه  -ب
بىرى گېزىـت ، ئوقۇتـۇش جېڭـى ئـاۋال باشـالنغۇچ، ئانـدىن ئوتتـۇرا ،                 

ـ        دىـن  . چه ئـۇزۇن داۋامالشـتى      ئاندىن ئالىي مهكـتهپكه تهرەققـى قىلغى
ــالالرنى ئوقۇتــۇش   ــالالر ۋە ئاي ــته ئاي ــسالمىي جهمئىيهت دۈشــمهنلىرى ئى
ــدا     ــدىن دەل ۋاقتى ــاھىلىيهت ۋەزىيىتى ــۈرۈۋاتقان ج ــۈم س ــدە ھۆك ھهققى

ئۇالر بـۇ مهسـىلىنى كۈتـۈرۈپ چىقىـپ ، ئـۆزى كـۆزلىگهن              . پايدىالندى  
ــدى      ــزى قىل ــۈش ئېغى ــۇنى بۆس ــشته ئ ــسهتكه يېتى ــز ھــ . مهق ازىر بى

. مهســئۇلىيهت سۈرۈشــته قىلمــايمىز ، پهقهت تــارىخنى ئىــزلهپ مــاڭىمىز 
ــدەك   ــساالم بۇيرۇغانــ ــبهر ئهلهيهىســ ــالالرنى پهيغهمــ دەرۋەقه ئايــ
ــۇش ،     ــا بۇل ــان ئان ــالالھ ئۇلۇغلىغ ــالالرنى ئ ــدا ، ئاي ئۇقۇتمىغانلىقلىرى
ــدا       ــۇم قىلغان ــا زۇل ــدە ، ئايالالرغ ــشىدا ھاقارەتلىگهن ــېقىش ئى ــاال ب ب

  .ر ھهقىقهتهن ئېغىر خاتاالشتى مۇسۇلمانال
ــا  « ــساننى ئات ــۇيرۇدۇق   -ئىن ــشقا ب ــشىلىق قىلى ــسىغا ياخ . ئانى

ــتى  ــىقىدا ئۈسـ ــۇنى قورسـ ــلهن -ئانىـــسى ئـ ــاجىزلىق بىـ ــتىگه ئـ ئۈسـ
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ئــى  . ، ئىككــى يىلــدا ئــۇنى ئهمچهكــتىن ئايرىــدى     . كۆتــۈردى 
ــسان  ــا! ئىنـ ــا ۋە  ئاتـ ــن-ماڭـ ــۈكرى قىلغىـ ــا شـ ــاخىرى . ئاناڭغـ ئـ

-14ســۈرە لوقمــان  (»  .نىــڭ دەرگاھىمــدۇر قايتىــدىغان جــاي مې 
مېنىـڭ ياخـشى ھهمـرا بولۇشـۇمغا كىـم ئهڭ اليىـق ؟ ئانـاڭ                «،) ئايهت

ئانــدىن قالــسىچۇ ؟ ئانــاڭ   . ، دېــدى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم   
،دېــدى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم ، ئانــدىن قالــسىچۇ ؟ ئانــاڭ      

تـــاڭ ،دېــدى پهيغهمــبهر ئهلهيهىســـساالم ، ئانــدىن قالــسىچۇ ؟ ئا    
  )بۇخارى مۇسلىم رىۋايىتى  (» .دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

بـــۇ خاتـــالىقتىن پايـــدىلىنىپ تهتـــۈر تهشـــۋىق قىلغانالرنىـــڭ 
ھهقىقىــي مهقــسىتى ئايــالالرنى زۇلۇمــدىن قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن ئهمهس ، 

ــاقالش    ــسالمنى پاچ ــسىتى ئى ــڭ تهگ مهق ــى ئۇالرنى ــالالرنى . بهلك ئاي
ــا چىقى  ــاچ كوچىغ ــرىم يالىڭ ــۇزۇش ،   يې ــى ب ــسالمى جهمئىيهتن ــپ ئى رى

جهمئىــيهتكه يامرىغــان ئهخالقــى قااليمىقــانچىلىقالرنى كىــشىلهرگه     
يوچۇن تۇيۇلمايـدىغان قىلىـش ، ئـۇالرنى ئـۆزى قىلغـان بـۇ قىلىقالرنـى                
ــۇنداق      ــى ش ــدىغان ، بهلك ــايمان قىلماي ــدىغان ، پۇش ــار قىلماي ئىنك

ــشقا قىزىقىــ    ــۇنداق قىلى ــدىغان ، ش ــارزۇ قىلى ــشنى ئ ــا قىلى دىغان ھالغ
ــۈرۈش ــدا  ... كهلتـ ــتچىلهرنىڭ ئالدىـ ــسى سۈيقهسـ غهربنىـــڭ تهجرىبىـ

ــدۇ   ــپ تۇرى ــان قهدەم   . گهۋدىلىنى ــۇ غهرب ماڭغ ــسالمىي جهمئىيهتم ئى
ــا      ــسى ھالغ ــسا قاي ــاراپ ماڭ ــشكه ق ــان يۆنىلى ــۇيىچه ، غهرب ماڭغ ب

  .چۈشىدىغانلىقى ئۇالرغا بهش قولدەك ئايان
ــكهن ئىخ   ــا چۈش ــدام خالتىغ ــى ، ئال ــوق  تهبىئىيك ــمهنلهرمۇ ي الس

ــارغىلى     ــا چىق ــاپىللىقنى يوقق ــلهن غ ــمهنلىك بى ــېكىن ئىخالس ئهمهس، ل
ــدۇ  ــورالى  . بولمايـ ــاردەمچى قـ ــهيتاننىڭ يـ ــاپىلالر شـ ــۈنكى ، . غـ چـ

ــشىدۇ   ــا ئهگىـ ــشلهر ئۇالرغـ ــۆرگهن كىـ ــاپىلالرنى كـ ــمهن غـ -ئىخالسـ
  !دە،شهيتانالرنىڭ مهقسىتى ئهمهلگه ئاشىدۇ 

بۇزۇلغــان جهمئىيهتتىكــى  ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى ئىــزدىگهن ،   
ئهھـــۋالالرنى تـــۈزەپ زۇلـــۇم قىلغـــانالرنى زۇلۇمـــدىن قۇتقۇزمـــاقچى 
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دەۋەت قىلىــش -بولغــان ئىخالســمهن ئىــسالھاتچىالر مۇنــداق بىــر يولغــا
ــۈرىتىگه      ــوغرا س ــڭ ت ــى ئۆزىنى ــسالمىي جهمئىيهتن ــش ، ئى ــاد قىلى ،جىه
قـــايتۇرۇش يولىغـــا ماڭـــسا بـــۇالتتى ، لـــېكىن ئهينـــى زامانـــدىكى 

. ھاتچىالرنىڭ ھېچبىـرى بـۇ يولغـا مېڭىـشنى تهشـهببۇس قىلمىـدى              ئىسال
ــتى     ــمه داۋامالش ــر تهڭلى ــداق بى ــى مۇن ــال   : بهلك ــاالق ، قاتم ــا ق ي

ــۆرۈپ      ــسالمنى چ ــا ئى ــېلىش ي ــاقالپ ق ــالهتنى س ــان ھ ــۇق يام زۇلۇمل
تاشــالپ ، دىنــدىن چىقىــپ تهرەققــى قىلىــش ۋە ھهزارەتلىــشىش ئۈچــۈن 

ــۈزلىنىش   ــا يـ ــسالمىي جه. ياۋروپاغـ ــۇرۇش   ئىـ ــا قـ ــى قايتـ مئىيهتنـ
ــدا      ــگهن ۋاقتى ــپ كهل ــلهن يىتى ــدىرى بى ــڭ تهق ــى ئالالھنى تهشهببۇس
ھۆكۈمــدارالر تهرىپىــدىن ئهڭ ۋەھــشى زەربه ۋە ئىكىسپاالتاتـــسىيىگه    

ــدى  ــسالھاتچىالر  «.ئۇچرى ــش ۋە  » ئى ــكىن رەت قىلى ــدىن كهس تهرىپى
بــۇ ئهھــۋال ئىــسالمىي جهمئىيهتــته مهۋجــۇت . يۈزئۆرۈشــكه ئۇچرىــدى 

چىلىـــق ھهركهتلىرىلىرىنىـــڭ ھهقىقىـــي » ئىـــسالھات  «اتقـــان بولىۋ
ــى    ــش ئهمهس بهلك ــسالھ قىلى ــسالھاتچىلىقنىڭ ئى ــۇ ئى ــشىنى ۋە ب يۆنىلى

  ...ئىسالمنى ۋەيران قىلىش ئىكهنلىكىنى ئاشكارىالپ قويدى 
ئاســتا چۈشــۈپ -ئــارقىلىق ئاســتا »مهكــتهپ قىزلىــرى  «ھىجــاب 

ــى  ــسال ! كهتتـ ــايلىرى ئىـ ــسىئونېرالر قۇرۇلتـ ــالن مىسـ ــى پىـ مغا قارشـ
ــشنىڭ   ــازات قىلى ــۇش ۋە ئ ــاللىرىنى ئوقۇت ــۇلمان ئاي ــدە مۇس تۈزگهنلىرى

ــشمىغانمىدى ؟  ــت قىلىــ ــۈكىنى قهيــ ــرىم ! زۆرۈرلــ ــلىۋىدە يېــ دەســ
ــاراكتېرى ئهمهس     ــڭ خ ــتهپ قىزلىرىنى ــىزلىق مهك ــاچلىق ، ھاياس يالىڭ

ــدى  ــۈرەلمهيتتى    . ئى ــال ك ــتهپلهردە زادى ــش مهك ــداق ئى ــى بۇن . بهلك
ئهينـــى ۋاقتىـــدىكى . ىڭـــدىن مهقـــسهت ئايـــدىڭ تهبىئىيكـــى بۇن

ئىـشنىڭ بېـشىدىال پىـالن      . جهمئىيهت بۇنداق قىلىـشقا يـول قويمـايتتى         
بهلكـى بـۇ پىـالن    . ئاشكارلىنىپ قالسا ئـۇنى ئىجـرا قىلغىلـى بولمـايتتى        

مهكـــتهپ قىزلىـــرى مهكـــتهپكه ! بۈشـــۈكىدىال تۇنجۇقـــۇپ كېتهتتـــى 
رىــدىن بىــراقال چىقىــپ   كىــرىپال ئىــسالمىي جهمئىيهتنىــڭ ئهنئهنىلى  

  !كهتسه قىز ئىگىلىرى قىزلىرىنى مهكتهپكه ئهۋەتهتتىمۇ ؟
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قىـز ئىگىلىرىنـى تۇلـۇق خـاتىرجهم قىلىـش          . ھهرگىز ئهۋەتمهيتتـى    
پىالنمـۇ كاشـىال    . شۇندىال ئـۇالر قىزلىرىنـى مهكـتهپكه ئهۋەتىـدۇ          .كېرەك  

ــۈن   ــلىق ئۈچ ــدا قىلماس ــۇش   «پهي ــقان تۇت ــسىدا توش ــاال ھارۋى  »ك
ــۇلى ــىدۇ  ئۇس ــشقا ئاش ــۇق ئى ــۇيىچه تۇل ــى.  ب ــاش ... تهدرىج ــاۋال ب ئ

بهلــگه تاشــالنغان . كىيىمىنىــڭ ســىرتىغا چــاچ ئــازراق چىقىــپ قالىــدۇ  
ئـۆرۈمه چـاچ ئوچـۇق ،       . ئۆرۈمه چاچالر لىنتـا بىـلهن بـاغالپ قۇيۇلىـدۇ           

شــۇنداق بــۇالر ...يــۈز ئۇچــۇق . ئهممــا بــاش كېيىمنىــڭ بــۆكى ئىچىــدە 
  !ۇ قېرىندىشىم ؟كىچىك تۇرسا ، نېمه بولىد

ــدى    ــانغا توختىمى ــقهتهن ئاس ــش ھهقى ــۇ ئى ــاخىرى ... ب ــېكىن ئ ل
ــۇ ــر ! پۈتتىغ ــلهر بى ــدى  -قهدەم ــرلهپ ئېلىن ــۇ ،  . بى ــا كۆكرەكلهرم ھهتت

ــاھىلالرمۇ ،     ــاچ سـ ــۇ ، يالىڭـ ــاقالرمۇ ، بىلهكلهرمـ ــۇ ، پاچـ دۈمبىلهرمـ
  .ھاياسىز كوچىالرمۇ ئېچىلدى 

  بۇ ئىشالر قانداق يۈز بهردى ؟
ــ ــسىزكى ب ــدۇ  شۈبهى ــىلهردىن دااللهت بىرى ــۇن نهرس ــش نۇرغ . ۇ ئى

تــوغرا ، ئــاۋۋال مىــسىر جهمئىيىتىنــى ئانــدىن ئىــسالمىي جهمىيهتلهرنــى 
بۇزۇش ئۈچـۈن شـهيتانالر تىرىـشتى رادىئـو، كىنـو ، سـهھنه ئهسـهرلىرى                

ــت  ــتى  ... ، گېزى ــهيتانالرغا ھهمكارالش ــىتىلهر ش ــارلىق ۋاس ــۇم . قات ھۇج
لــېكىن بۇنىــڭ بىــلهن   ... بولــدىكۈچلــۈك ، ۋاســىتىلهر ئۈنۈملــۈك   

  يۈزبهرگهن ئىشالرنى قانداق چۈشهندۈرگىلى بولىدۇ  ؟
 يىلنىـــڭ 50مهزكـــۇر ۋاســـىتىلهر ھـــېلىههم ئىـــشلىتىلمهكته،    

بــۇ . ئالدىــدىكىگه قارىغانــدا تېخىمــۇ شــىددەت بىــلهن ئىــشلىتىلمهكته 
ۋاســىتىلهر يېــرىم ئهســىردىن كــۆپرەك ۋاقىــت داۋامىــدا ناھــايىتى چــوڭ 

ــسىزلىق ــۇنى پهيــدا قىلــدى دىن شــۇنداقتىمۇ ، مۇشــۇ كــۈنلهردە ...  دولق
ــار   ــزالر ب ــگه ھىجــابلىق قى ــسىگه ئى ــالىي مائارىــپ سهۋىيى ــۇالرنى . ئ ئ

ھىجـــــاب ئۈچـــــۈن  تـــــۈرمىلهرگه قامالـــــسىمۇ ھىجـــــابتىن ۋاز 
  .كهچمهيۋاتىدۇ 
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ــدا      ــى ۋاقتى ــساق ، ئهين ــپ ئېيت ــقىچه قىلى ــار ؟ باش ــېمه پهرق ب ن
 باغلىنىـــشلىقمىدى ، يـــاكى چۈشـــۈپ كهتـــكهن ھىجـــاب ئهقىـــدىگه

  ئهنئهنىگىمۇ ؟
چۈشكۈنلهشــكهن ئهخــالق ھهقىقــى ئىمانغــا باغلىنىــشقمىدى ،     
ــدە      ــۈزلىرىنى ئېچىۋەتكهن ــرى ي ــتهپ قىزلى ــۇ ؟ مهك ــاكى ئهنئهنىگىم ي
ــوزغىالڭ كۈتۈرگهنمــۇ ، يــاكى   ــوزغىالڭ كۆتــۈرگهنلهر ئهقىــدە ئۈچــۈن ق ق

  ئهنئهنه ئۈچۈن قوزغىالڭ كۈتۈرگهنمۇ ؟
ــشل  ــالالر ئى ــۈرگهنلهر   ئاي ــوزغىالڭ كۆت ــدا ق ــا چىققان ىگىلى كوچىغ

ھهقىقىــي دىننىــي ئهقىــدىنىڭ تۈرتكىــسى بىــلهن قــوزغىالڭ كۈتۈرگهنمــۇ 
  ياكى تهلۋىلىك ئۇالرنى قوزغاتقانمۇ ؟
  ئايالالر ئۇالرنى سهكرەتكهنمۇ ؟

ھىجـــاب ئهقىـــدىگه باغالنغانـــدا ۋەيـــران قىلىـــش ۋاســـتىلىرى 
  . كهتمهيدۇ ھهرقانچه كۈچلۈك بولسىمۇ ھهرگىز چۈشۈپ

ــامىللىرى   ــق ئ ــدا بۇزغۇنچىلى ــا باغالنغان ــي ئىمانغ ئهخــالق ھهقىقى
  .ھهرقانچه كۆپ بۇلۇپ كهتسىمۇ چۈشكۈنلهشمهيدۇ 

ــئهنه    ــان ئهنـ ــپ قالغـ ــدىن ئايرىلىـ ــا روھىـ ــۇرۇق ... ئهممـ قـ
ــدۇ    ــپ كىتى ــسا يىمىرىلى ــسىمغا ئۇچرى ــرراق بې ــك ئېغى ــسم . تهلۋىلى بېى

الر بـار كـۈچى بىـلهن بېىـسم         شـهيتان . ئهمهلىيهتته بهك كۈچلـۈك بولـدى     
  .قىلدى 

يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئــۆتكىنىمىزدەك ، مهكــتهپ قىزلىــرى كــوچىالردا  
يـــۈزى ئۇچـــۇق مېڭىـــشقا باشـــلىدى ، لـــېكىن ئـــۇالر بىلهكلىرىنـــى  
ــلهن   ــۇزۇن كىيىملهرنــى كىيىــپ ئهدەپ بى ــدىغان ئ پاچــاقلىرىنى يۆگهي

  ؟ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلمايمۇ ئامالى بارمىدى . ماڭدى » رۇس «
ــاق ــڭ   -ئۇي ــسهن ، جهمئىيهتنى ــساڭ تۈگىشى ــاراپ ماڭ ــا ق بۇياقق

. نهزىرىدىن چۈشـۈپ كېتىـسهن ، باشـقىالرغا ئىبـرەت  بۇلـۇپ قالىـسهن                
  .شۇنداق پىچىراليتتى قىزالرغا شهيتانالر 
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بۇياققــا قــاراپ ماڭااليــدۇ؟ ھهركىــم -بــۇ ئهھۋالــدا كىممــۇ ئۇيــاق
  .تۇلۇق ئهدەپ ساقالپ ، قهلب ئىچىدە ماڭىدۇ 

ســهنيه  «-رەدە ئېچىلغــان تــۇنجى قىــزالر ئوتتــۇرا مهكتىپــىقــاھى
نىــڭ نــازىرى بىــر ئىنگىلىــز ئايــال بۇلــۇپ ئــۇ ئهنــئهنىگه  »مهكتىپــى 

ــشتا  ــايه قىلى ــكهن   رىئ ــسىگه يهت ــسىپلىك دەرىجى ــوقىرى «مۇتهئهس ي
ــا ــرەك  . ئىــدى» چۇقق ــشالر دەســلىۋىدە شــۇنداق بولۇشــى كې پىــالن . ئى

! پ باراقسانلىشىـشى كېـرەك ئىـدى      ئاسـتا يوغىنـا   -يىلتىز تارتىـپ، ئاسـتا    
دەسلهپته يامـان نىـيهت ئاشـكارلىنىپ قالـسا، ئوتتـۇرا مهكـتهپكه بىـر               

  .مۇ قىز كىرگىلى ئۇنىماي پۈتۈن پىالن سۇغا چىلىشاتتى
بــۇ مهكتهپنىــڭ ئوقۇتــۇش كافىراســىدىكىلهرنىڭ ھهممىــسى ســاپال 

ــدى ــال ئى ــى  . ئاي ــاچقىال ئهرەب تىل ــۇچى تېپىلمىغ ــال ئوقۇتق پهقهت ئاي
بىــراق ئــۇ ئهر ئوقۇتقــۇچى ھهمــمه كىــشىنىڭ . وقۇتقۇچىــسى ئهر ئىــدىئ

ــالالپ      ــدىن ت ــانغانالر ئىچى ــان ياش ــۋادار دەپ قارالغ ــدە تهق نهزىرى
بــۇ مويــسىپىت ئهمهلىيهتــته ئوقۇغــۇچى قىزالرنىــڭ ئالدىــدا . قويــۇالتتى

پۈتـــۈن مهكـــتهپ بـــويىچه . كۆيۈمچـــان، ھـــۆرمهتكه ســـازاۋەر دادا 
ــق  ــدىن باش ــڭ كاتىپى ــوق مهكتهپنى ــى ي ــڭ  . ا ئهر خىزمهتچ ــۇ ئۆزىنى ئ

ــا  ــسىدا ئات ــساب  -ئىشخانى ــڭ ھې ــۈۋېلىش، مهكتهپنى ــانىالرنى كۈت  -ئ
. كىتـــابلىرىنى قىلىـــش بىـــلهن مهشـــغۇل، مهكـــتهپكه ئارىالشـــمايتتى
ــدى     ــادەملهر قويۇل ــرى ئ ــان قى ــۆزىنى توختاتق ــۇ ئ . دەرۋازىۋەنلىككىم

دەپ » تاغـا «ئوقۇغۇچى قىـزالر دەرۋازىـۋەننى چاقىرىـشقا تـوغرا كهلـسه            
  .چاقىراتتى

ــپ يهنه    ــلهن كىلى ــارۋىالر بى ــق ھ ــتى يېپى ــتهپكه ئۈس ــزالر مهك قى
ــاتتى  ــۆيىگه قايتـ ــلهن ئـ ــارۋىالر بىـ ــۇنداق ھـ ــىغا . شـ ــارۋا كىراسـ ھـ

چىقىنالمىغــانالر قىزلىرىنــى ئهتىگىنــى مهكــتهپكه بىلــله ئېلىــپ كېلىــپ، 
بۇنـداق قىلىـشتىن مهقـسهت قىزالرنـى        . كهچته يهنه كېلىـپ ئهكىتهتتـى     

  .لغۇز ماڭدۇرماسلىق ئىدىيولدا يا
  دادىالرغا يهنه بۇنىڭدىن ئارتۇق نېمه  كېرەك؟
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ــرى « ــازىر ھهزرەتلىـ ــڭ ئهدەب» نـ ــز  -قىزالرنىـ ــا قىـ  ئهخالقىغـ
بىــر ئىنگىلىــز  ! تــوۋا. ئىگىلىرىــدىنمۇ بهكــرەك ئهھمىــيهت بېرىــدۇ   

ئهممــا ئۇالرنىــڭ ! ئىنگلىــزالر ھهققىــدە نــېمه دېــسهڭ دە!  ھه-خوتــۇن
  !زىللىقىغا قىل سىغمايدۇئادەم تهربىيىلهشتىكى 

ــۇلالرچه    ــدا ئوغ ــسهتلىك ھال ــدە مهق ــزالر مهكتىپى ــته قى ئهمهلىيهت
بۇنــــداق قىلىــــشتىكى مهقــــسهت دەماللىققــــا ... دەرس ئۆتۈلــــدى
قىــزالر ئوتتــۇرا مهكــتهپلهردە ئوغۇلالرغــا تــۈزۈلگهن ... ئاشــكارىالنمىدى

ــدى  ــۆزىنى ئۆگهنـ ــڭ ئـ ــى  . پروگراممىالرنىـ ــدا قىزالرنـ ــى ۋاقتىـ ئهينـ
نغۇچتىن يـۇقىرى ئۆرلىتىـپ ئوقۇتۇشـقا قارىتـا، قىـزالر نىكـاھلىنىش             باشال

ــوڭ     ــدىغان چ ــقا يارىماي ــائىله باشقۇرۇش ــپ، ئ ــۈپ كىتى ــشىدىن ئۆت يې
ــگهن    ــدۇ، دې ــسىدىن چىقالماي ــسىنىڭ ھۆددى ــاللىق ۋەزىپى ــۇپ، ئاي بول

بۇ ئېتىرازغـا قارىتـا مهكـتهپ ئـائىله ئىـشلىرى، بـاال             . ئېتىرازالر بارئىدى 
بـــۇ . ەك ئايـــالچه دەرســـنىمۇ قۇشـــۇمچه قىلـــدىدېگهنـــد... بـــېقىش

ــۇ     ــدەك تۇيغ ــقا تهربىيلهۋاتقان ــا بولۇش ــشى ئان ــى ياخ ــارقىلىق قىزالرن ئ
ــا    . بهردى ــشىگه قارىت ــۈپ كېتى ــشىدىن ئۆت ــاھلىنىش يې ــڭ نىك قىزالرنى

نىكـــاھلىنىش يېـــشى چۇڭايتىلىـــپ، ئـــون ئـــالته ياشـــتىن بـــورۇن  
ــدى   ــانۇن چىقىرىل ــدىغان ق ــشنى چهكلهي ــ. نىكاھلىنى ــوي كېچىكى پ ت

ــىتىلدى      ــپ كۆرس ــق قىلى ــلهن چىرايلى ــانىلهر بى ــۈك باھ ــش تۈرل . قىلى
ــتى  ــاخىرى ئهمهلىيلهش ــش ئ ــوي قىلى ــپ ت ــتا  . كېچىكى ــالته ياش ــون ئ ئ

ئهمهس، ئوتتــــۇز ياشــــتىن ئۆتكهنــــدىمۇ تــــوي قىلمايــــدىغانالر  
قىزالرنىـــڭ ئـــائىله ئىـــشلىرىنى قىاللمايـــدىغان بولـــۇپ . كۆپهيـــدى

ـ      -قېلىشىغا قارىتا ئـاز    شلىرى ۋە بـاال بـېقىش دەرسـلىكلىرى         تـوال ئـۆي ئى
ــدى  ــل ئۇزارتىل ــر يى ــۇددىتى بى ــۇش م ــپ، ئوق بۇنىــڭ . قۇشــۇمچه قىلىنى

بىلهن ئوغۇلالر بهش يىلـدا ئوقۇغـاننى قىـزالر ئـالته يىلـدا ئوقۇيـدىغان               
ــدى ــڭ  . بول ــسىقىپ، قىزالرنى ــۋىلىرى بې ــدۈرگۈچىلهرنىڭ غهل ــراز بىل ئېتى

الشــقاندىن كېــيىن  ئوتتــۇرا مهكتهپــته ئوقۇشــى ئومۇميۈزلــۈك ئومۇم   
.  ئاســتا ئازايتىلىــپ ئــاخىرى يــوق قىلىنــدى-ئايــالچه دەرســلهر ئاســتا
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ــشاش    ــامهن ئوخـ ــلهن تامـ ــۇلالرنىڭكى بىـ ــى ئوغـ ــڭ دەرسـ قىزالرنىـ
قىــزالر ئوغــۇلچه . ئــالتىنچى يىللىــق ئوقۇشــمۇ بىكــار قىلىنــدى. قىلىنــدى

ــۈردى  ــى پۈتت ــۇرا مهكتهپن ــۇپال ئوتت ــل ئوق ــڭ . بهش يى ــدى ئۇالرنى ئهم
  !ئالىي مهكتهپكه كىرىش مهسىلىسى بار -يېڭى مهسىله ئالدىدا 

  !تارىخنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كهتمهيلى
ــقا    ــدىن باش ــسكهندىرىيهدە، ئان ــدىن ئى ــاھىرەدە، ئان ــاۋۋال ق ئ

ئهنگىيىلىــك ئايــال ... شــهھهرلهردە قىــزالر ئوتتــۇرا مهكتىپــى كۆپهيــدى
ــىدى  ــىمۇ بۇشـ ــڭ تۇتۇشـ ــتهپ  . نازارەتچىنىـ ــا مهكـ ــدى ئۇنىڭغـ ئهمـ

ئــۇ .  تۈزۈمنىــڭ باشقىــسى مــۇھىم ئهمهســتهك قىالتتــى    ئىچىــدىكى
ــاتتى    ــۈل بۆلمهيۋاتـ ــدەك بهك  كۆڭـ ــا بۇرۇنقىـ ــڭ ئهخالقىغـ . قىزالرنىـ

ــۇ    ــۈزۈمى تېخىم ــڭ ت ــال نازىرالرنى ــسىرلىق ئاي ــى مى ــدىن كىيىنك ئۇنىڭ
  .بوش چىقتى، ئهخالققا ئهھمىيهت بىرىشى تېخىمۇ سۇس بولدى
ــزالر م    ــدى، قى ــق ماڭ ــل رىتىملى ــر مهزگى ــشالر بى ــدە ئى هكتهپلىرى

شـۇنىڭ بىـلهن يهرلىـك      . ئوقۇغۇچىالر كۆپىيىپ مهكـتهپ تـارلىق قىلـدى       
ــلىدى  ــقا باش ــتهپلهر قورۇلۇش ــلهن  . مهك ــزالر بى ــۇ ئىنگلى ــۇ مهكتهپلهرم ب

كىـشىلهر ئهمـدى    . ئوخشاش يولـدا ئوخـشاش نىـشانغا قـاراپ ماڭـدى          
قىزلىرىــدىن ئهنــسىرىمهيدىغان قىزلىرىنــى مهكــتهپكه بىلــله ئاپىرىــپ  

ــ ــدىئهكهلمهيـ ــزالر  . دىغان بولـ ــدىغان قىـ ــالغۇز يۈرىـ ــولالردا يـ يـ
  ئىش شۇنىڭ بىلهن تۈگهمدۇ؟. كۆپهيدى

ــپ      ــدىن چىقى ــيهت ئهنئهنىلىرى ــته جهمئى ــداق جهمئىيهت ھهرقان
ــدىغان  ــك«كېتهلهيـ ــزالر، » جۈرئهتلىـ ــۇلالر«قىـ ــك ئوغـ » جۈرئهتلىـ

ــدۇ   ــپ تۇرى ــان چىقى ــداق   . ھهرقاچ ــته بۇن ــڭ جهمئىيهت ــى چى ئهخالق
ــا  ــۈرئهتلىكلهر دەرھ ــاكتېرىيه   ج ــدۇ، ب ــۇم تىزگىنلىنى ــدۇ، يۇق ل چهكلىنى

ئهممـا ئهخالقـى بۇزۇلغـان جهمئىيهتـته        . كۆپۈيۈپ بولغـۇچه تازىلىنىـدۇ    
چهكــلهش بولمايــدۇ، يــاكى ئۈنۈملــۈك چهكــلهش بولمايــدۇ، بــاكتېرىيه  

ــدۇ   ــا تارقىلى ــپ ۋاب ــاخىرى بېرى ــدۇ، ئ ــله  .  كۆپىيى ــۈن ال ــۇنىڭ ئۈچ ش
ــان ئهڭ ياخــ   ــدىن چىقىرىلغ ــسانالر ئىچى ــداق  ئىن ــۈممهتنى مۇن شى ئ
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ــدۇ ــا  « : ماختايـ ــۈن ئوتتۇرىغـ ــى ئۈچـ ــسانالر مهنپهئهتـ ــىلهر ئىنـ سـ
ــا     ــىدىغان، اللهق ــانلىقتىن توس ــۇيرۇپ يام ــشىلىققا ب ــان، ياخ چىقىرىلغ

ــسىلهر  ــدىغان ئهڭ ياخــشى ئۈممهت ــران (» ئىمــان ئېيتى ــال ئىم ســۈرە ئ
  )ئايهت-110

ــۈممهتكه     ــان ئـ ــان ئهڭ يامـ ــدىن چىقىرىلغـ ــسانالر ئىچىـ ئىنـ
بهنــى ئىــسرائىلدىن كــاپىر بولغانالرغــا    «: لهنهت قىلىــدۇمۇنــداق 

داۋۇدنىــڭ ۋە مهريهم ئــوغلى ئىــسانىڭ تىلــى بىــلهن لهنهت قىلىنــدى،  
ــشىپ    ــدىن ئېـ ــانلىقلىرى ۋە ھهددىـ ــىيلىق قىلغـ ــڭ ئاسـ ــۇ ئۇالرنىـ بـ
كهتكهنلىكلىــرى تۈپهيلىــدىن بولــدى، ئــۇالر ئــۆزلىرى قىلغــان يامــان  

ــر ــشتىن بى ــمايتتى، ئۇالرن-ئى ــى توس ــدېگهن بىرىن ــشلىرى نېمى ــڭ قىلمى ى
  )ئايهتلهر-79 -78سۈرە مائىدە (» !يامان

گه »ئهنــئهنه«قىمــمهت قــاراش ۋە ئهخــالق روھــتىن خــالىي     
ــشالر      ــشالر ۋە زاكۇنلىشى ــار قىلى ــته ئىنك ــكهن جهمئىيهت ــپ كهت ئايلىنى

لـــېكىن بـــاكتېرىيىنى تازىاليـــدىغان ئۈنۈملـــۈك چهكـــلهش . بولىـــدۇ
 ســاقلىنىپ قالىــدۇ، ئاســتا، لــېكىن شــۇنىڭ بىــلهن بــاكتېرىيه. بولمايــدۇ

ھىجـــرىيه ئـــون تـــۆتىنچى ئهســـىردە ئهھلـــى . مهزمـــۇت تارقىلىـــدۇ
ــقا     ــدە ۋە باش ــسىر جهمئىيىتى ــان مى ــا ئۇچراۋاتق ــهلىبلهرنىڭ ھۇجۇمىغ س

ــدى  ــۇنداق بولـ ــته شـ ــسالمى جهمئىيهتـ ــالرنىڭ . ئىـ ــمهت قاراشـ قىمـ
لـــېكىن . ســـاقىندىلىرى ۋە دىننىـــڭ قالـــدۇقلىرى ســـاقلىنىپ قالـــدى

ــتىن ــۇزۇقچىلىقنى   روھـ ــئهنىلهر بـ ــۇ ئهنـ ــان بـ ــۇپ قالغـ ــالىي بولـ  خـ
ــا   ــدىغان ھۇجــۇم بۇرانلىرىغ ــارلىق دەي ــازاتلىق ۋە ئىلغ ــات ، ئ تهرەققىي

  .ئۇزاق بهرداشلىق بېرەلمىدى
ــك« ــۆز     » جۈرئهتلى ــكارا س ــاكى ئاش ــا ي ــا ياپت ــۇلالر قىزالرغ ئوغ

ــلىدى ــقا باشـ ــك«. تاشالشـ ــا  »جۈرئهتلىـ ــداق ئوغۇلالرغـ ــزالر ئۇنـ قىـ
ــارا ــپ ق ــدىقايرىلى ــدىغان بول ــى  . پ ماڭى ــۇنداق قىلغىن ــزالر ش ــۇ قى ب

ــدىن      ــشىلهرنىڭ نهزىرى ــپ كى ــۇزۇق دەپ قارىلى ــى ب ــۈن ئهخالق ئۈچ
قىزالرغـا ســاقال  . لــېكىن ئـۇالر پهرۋا قىلىـپ كهتمىــدى  . چۈشـۈپ كهتتـى  
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ئهمـدى  ... تاشاليدىغان يىگىتلهرمـۇ قهدەمـدە بىـر ئۇرايـدىغان بولـدى          
ــ  ــىڭىپ قالـ ــۆزىگه سـ ــشىلهرنىڭ كـ ــشالر كىـ ــۇ ئىـ ــتهپ ... دىبـ مهكـ

 مهرۇپ -بــۇ ھهقــته ئهمــرى. بالىلىرىنىــڭ دائىملىــق قىلىقىغــا ئايالنــدى
  .شهيتانالر خۇش بولدى. قىلىشمۇ توختىدى
ــتا ــۆزگهردى  -ئاسـ ــى ئـ ــڭ كىيىمـ ــتهپ قىزلىرىنىـ ــتا مهكـ . ئاسـ

بۇنىڭغــا نــېمه بولىــدۇ؟   . ئىــشتاننىڭ پــاچىقى ئــازراق قىــسقاردى   
ــدىغۇ؟ يه    ــاق يۆگهيـ ــى پايپـ ــان يهرنـ ــپ قالغـ ــازراق ئېچىلىـ ڭ ئـ

بۇنىڭغــا نــېمه بولىــدۇ؟ يهڭ ... قىــسقاردى، پهقهت نهچــچه ســانتىمىتىرال
ــمان - ــلهن ئاسـ ــسقارغان بىـ ــلهر قىـ ــۈپ -پهشـ زېمىـــن دۈم كۆمتۈرۈلـ

  !كىتهمتى؟ پىششىققا تولغاۋەرمهڭالر، مۇتهئهسسىپلهر
يهڭـلهر، پهشـلهر، پايپـاقالر      . بۇ ئىـشالرمۇ كـۆزگه سـىڭىپ قالـدى        

ــانتىمېتىر قىـــسق   ــچه سـ ــانچه قىسقارغانـــسىرى  ... اردىيهنه نهچـ قـ
ــۇق       ــۇنچه ئوچ ــايلىرى ش ــان ج ــكه بۇيرىغ ــله يۆگهش ــڭ ال ئايالالرنى

  !قالدى
ــسىپلهر ــۇش، مۇتهئهســ ــانتىمېتىر ! ئوھــ ــچه ســ ــيىم نهچــ كىــ

ــالالر  ــى؟ ھهي قاتم ــا دەز كىتهمت ــسقارغانغا ئهخالقق ــيىم ! قى ــى كى ئهخالقن
بىلهن ئۆلچهمـسىلهر؟ ئهخـالق دېـگهن قىمـمهت قـاراش دېـگهن گهپ،              

قىزالرنىـڭ كۆڭلىـدە قىمـمهت      . ممهت قاراش دېـگهن كۆڭۈلـدە بولىـدۇ       قى
  !قاراش بولغانىكهن، كوچىدا يالىڭاچ ماڭسىمۇ بۇزۇلۇپ كهتمهيدۇ

ئوتتــۇرا مهكــتهپ قىزلىــرى، پىــداگوگىكا مهكــتهپ قىزلىــرى،      
 كوچىــدا يېــرىم -مهكــتهپ پۈتتــۈرۈپ مائاشــلىق بولغــان مــۇئهللىمهلهر

ــالالر كۆ  ــدىغان ئاي ــاچ يۈرى ــدىيالىڭ ــدا  ... پهي ــۇ چاغ ــودىالر«ب » م
ئايــالالر گېزىتلىــرى ۋە باشــقا گېــزىتلهر ... ئوتتۇرىغــا چىقىــشقا باشــلىدى

ــا      ــپ، ئايالالرغـ ــتونى ئاجرىتىـ ــالالر سـ ــسۇس ئايـ ــودا«مهخـ » مـ
  .سوۋغاتلىرى ۋە نهسىههتلهرنى تهقدىم قىلىشقا باشلىدى

ئىچىـــدە بهكمـــۇ نورمـــال » ئىپـــپهت «نهســـىههتلهر ناھـــايىتى 
  .باشالندى
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ــسىز؟  ق ــدا ئېرىڭىزنىــڭ مــۇھهببىتىنى ســاقالپ قاالالي انــداق قىلغان
ــول       ــىگه ي ــق كۆرۈنۈش ــىنىپ چىرايلى ــرىگه ياس ــڭ ئې ــسالم ئايالنى ئى
قۇيامدۇ؟ بىـز پهقهت سـۈرەت بىـلهن نهسـىههت قىلمـاقچى، چـۈنكى بىـز                
ھهمــمه نهرســىنى ســۈرەت بىــلهن ئىزاھاليــدىغان رەســىملىك ئاخبــارات 

  .دەۋرىدە تۇرۇۋاتىمىز
ئايـالالرنى دىننىـڭ، ئهخالقنىـڭ،      . ەممـۇ ئۇتۇقلـۇق بولـدى     بۇ قهد 

ــر قهدەم    ــشقا يهنه بىـ ــازات قىلىـ ــسىدىن ئـ ــڭ ئىسكهنجىـ ئهنئهنىنىـ
  !ئااليلى

ــۇق،     ــىنىش دېگهنتـ ــۈن ياسـ ــقۇچتا ئهر ئۈچـ ــلهپكى باسـ دەسـ
  !ئهمدى گهپنى ئوچۇقراق قىاليلى

ــۆزىڭىزگه    ــى ئــ ــڭ دىققىتىنــ ــدا ئهرلهرنىــ ــداق قىلغانــ قانــ
ــۇنداق،  ــسىز؟ شـ ــۆزىڭىزگه   تارتااليـ ــى ئـ ــلهن ئهرلهرنـ ــز بىـ  نېمىڭىـ

  قارىتااليسىز؟
ئېـــرى يـــوق ئايـــالالر ياســـانمامدۇ؟ ئهر ئىزدەۋاتقـــان قىـــزالر 

نــى تورغــا ئىلىندۈرمامــدۇ؟ »ھــاالل جــۈپ«قانــداق قىلىــدۇ؟ ياســىنىپ، 
ــرەك » ھــاالل جــۈپ« ــسه تېخىمــۇ ياســىنىش كې ــا چۈشمى مۇنــداق . تورغ

دۇ، مۇنــداق كــۆينهك كــۆينهك كــۆكرەك گــۈزەللىكىڭىزنى نامايــان قىلىــ
ــدۇ  ــان قىلى ــۈزەللىكىڭىزنى ناماي ــبه گ ــاق  . دۈم ــۆينهك پاچ ــداق ك مۇن

ژۇرنىلىنىــڭ » مــودا«مانــا بــۇ  . گــۈزەللىكىڭىزنى نامايــان قىلىــدۇ  
ژۇرنىلــى توختىمــاي تهرەققــى » مــودا«. ئايــالالر ســتونىدىكى ســۆزلىرى

ــدى ــدى    . قىل ــان قىل ــۈزەللىكلىرىنى ناماي ــۈن بهدەن گ ــاخىرى پۈت . ئ
ــسىر گې ــرى مى ــودا«زىتلى ــۇ» م ــا غېرىچم ــۇ-ژۇرنىلىغ ــرىچ، گهزم گهز - غې
  .ئهگهشتى

ــرىچ، گهزمــۇ «  -ســىلهردىن بۇرۇنقىالرنىــڭ يوللىرىغــا غېرىچمــۇ غې
ــۇالر كىلهنىــڭ ئۇۋىــسىغا كىرســه ســىلهرمۇ   ــا ئ ــسىلهر، ھهتت گهز ئهگىشى

 -ســاھابىلهر ئــۇالر دېگهنلىــرى كىــم دەپ ســورىۋىدى    . كىرىــسىلهر
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ــساالم ي ــبهر ئهلهيهىسـ ــاۋاب پهيغهمـ ــاراالر، دەپ جـ ــۇدى ۋە ناسـ هھـ
  )بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى(» .بهردى

ــدى    ــپ كهل ــتهپ دەۋرى يىتى ــالىي مهك ــسىپلهر ئ . ھهي مۇتهئهس
ســىلهر ئايــالالرنى ئوقۇتۇشــقا، ھهتتــا باشــالنغۇچتا ئوقۇتۇشــقىمۇ قارشــى  

قىـــزالر ئـــۆي ئىـــشىدىن باشـــقىغا يارىمايـــدۇ، قىـــزالر  ! تورۇســـىلهر
ــدۇ ــ... ئوقۇيالماي ــزالر ســىلهرگه  . سىلهردەي ــان قى ــا بۈگــۈن ئوقۇۋاتق مان

قىزالرمـۇ ئوغـۇلالر ئوقۇغـان دەرسـنى ئوقـۇپ ئوتتـۇرا            . جهڭ ئېالن قىلدى  
ــدى  ــقۇچىغا كهلـ ــتهپ باسـ ــشىۋېلىپال  . مهكـ ــا يىتىـ ــزالر ئوغۇلالرغـ قىـ

  ① !قالماستىن  بهلكى كۆپ جهھهتلهردە ئېشىپ كهتتى
تىگه قىــزالر مانــا ئهمــدى ئــالىي مهكــتهپكه كىــرىش اليــاقى      

  !ئېرىشتى، ئهندى نېمه دەيسىلهر قاتمالالر
قىزالرنىڭ ئـالىي مهكتهپـته ئوقۇشـىنى قوللىغـۇچىالر بىـلهن قارشـى             
ــوزۇلغان      ــا س ــدەك ئوزۇنغ ــادا بولغان ــسىدا ياۋروپ ــۇچىالر ئوتتۇرى تۇرغ

  ...جهڭ بولدى
پۈتــۈن دۇنيــادىكى ئايــالالر ئوخــشاش، ئايــالالر مهسىلىــسى ۋە «

 ئهسـىر بـۇرۇن ياۋرۇپـا ئايـاللىرى ئهرلهر          بىـر ئىككـى   . رولىمۇ ئوخشاش 
بىزنىــڭ ئايــاللىرىمىزمۇ شــۇالردەك . بىــلهن جهڭ قىلىــپ ئۇتــۇپ چىقتــى

مانـــا بـــۇ » .قىلىـــپ شـــۇالر ئىرىـــشكهن نهتىجىـــگه ئېرىـــشهلهيدۇ
. ھىمـايه قىلغۇچىالرنىـڭ ســۆزى    ئوقۇشـىنى   قىزالرنىـڭ ئـالىي مهكتهپـته   

ــۇنداق بولـــدى  ــلهردە شـ ــۆپلىگهن ئهلـ ــېك. دەرۋەقه كـ ــايه لـ ىن ھىمـ
  .قىلغۇچىالر بىر قانچه ئىشنى ئۇقمايتتى

ئـــۇالر ئۇقمـــايتتىكى، جاھانـــدىكى ئىـــشالر ئـــۇالر  : بىرىنچـــى
ــدى  ــشى ئهمهس ئى ــدەك تهك ــمه  . ئويلىغان ــاراتالر ھهم ــارا ئاپپ خهلقئ
  .ئىشنى ئۆز مهنپهئهتىگه توغرىالپ قىالتتى

  
ئايـــالالر -ئهســـلى ئهر. قىزالرنـــى ئوغـــۇلالرچه ئوقۇتۇشـــنىڭ ســـهۋەبى ئهمـــدى ئاشـــكارالندى ①

ــش ؛ ئهر     ــۈرۈپ چىقى ــارلىقىنى كۆت ــۇقى ب ــش ھوق ــق قىلى ــالالرنىڭمۇ بۇزۇقچىلى ــاراۋەرلىكى ، ئاي ــالالر -ب  ئاي
  )باراۋەرلىكىنى دەستهك قىلىپ تۇرۇپ، ئهرلهرنىڭ ئائىله باشقۇرۇش ھوقۇقىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش
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ــى ــڭ   : ئىككىنچـ ــۇلمان ئايالالرنىـ ــايتتىكى، مۇسـ ــۇالر ئۇقمـ ئـ
ــس ــشىمايتتى  مهسىلى ــسىگه ئوخ ــڭ مهسىلى ــادىكى ھهدىلىرىنى . ى ياۋروپ

ــلهر  ــالىق ھهدى ــڭ  (ياۋرۇپ ــۇلمان ئايالالرنى ــۇنالر مۇس ــالىق خوت ياۋرۇپ
ھهدىـــسى ئهمهس، چـــۈنكى مۇســـۇلمان ئايالنىـــڭ ياۋرۇپـــالىق     

ــدۇ ــدى .) ھهدىــسى بولماي ــار ئى ــسى ب ــڭ مهسىلى ــۇالرنى . نى چــۈنكى ئ
ۇ جهمئىيهتــته ئىنــسان بــ. جهمئىيىتــى ئىالھىــي يــول بــۇيىچه ماڭمــايتتى

شـۇنىڭ بىـلهن ئۆزىگىمـۇ، ئۆزگىگىمـۇ زۇلـۇم          . ئىنسانغا قـانۇن تـۈزەتتى    
ــى ــانۇن ۋە     . قىالتت ــۈزگهن ق ــسانالر ت ــسىزلىك ئىن ــدىكى تهڭ ــۇ جاي ب
ئـۇالر، يـاكى ئۇالرنىـڭ شـهيتانلىرى        .  ئادەتتىن كهلـگهن ئىـدى     -ئۆرپ

 بـۇ . بۇ مۈشـكۈلچىلىككه قارىتـا بىـر خىـل ھهل قىلىـش چارىـسى تـاپتى               
ــالدى   ــورۇقچىلىققا س ــۇالرنى س ــاخىرى ئ ــارە ئ ــدى . چ ــائىلىلهر بۇزۇل . ئ

ئايــــالمۇ بهختــــسىزلىككه -ئهرمــــۇ. جهمئىــــيهت چۈشكۈنلهشــــتى
ــدى ــدى . ئۇچرىـ ــهرگهردان بولـ ــالىالر سـ ــدى. بـ ــايهت يامرىـ . جىنـ

يېتىمــسىرەش، بىئــاراملىق، مهجنۇنلــۇق، روھىــي كىــسهل، ئــۆزىنى       
  .ۋج ئالدىئۆلتۈرۈۋېلىش، ھاراقكهشلىك، زەھهر چىكىش ئه

ــۇلمان   ــسى مۇس ــسىزلىك مهسىلى ــڭ تهڭ ــۇلمان ئايالنى ــا مۇس ئهمم
ــان   ــدە قىلغ ــۆزى ئهقى ــيهت ئ ــىغان جهمئى ــال ياش ــا  ئاي ــي يولغ ئىالھى

ــۆرپ    ــۇزۇق ئـ ــڭ بـ ــاي، جاھىلىيهتنىـ ــايه قىلمـ ــتايىدىل رىئـ  -ئهسـ
  .ئادەتلىرىگه يېنىۋالغانلىقىدىن كېلىپ چىقتى

 كېلىــپ بىــر يــاكى بىــر ئوخــشاش زۇلــۇم ھهرخىــل ســهۋەبلهردىن 
ــدۇ ــان بولى ــدۇ  . چىقق ــشاش بولماي ــسىمۇ ئوخ ــش چارى ــۇڭا ھهل قىلى . ش

مۇســۇلمان ئايــالالر مهسىلىــسىنى ھهل قىلىــش چارىــسى ئىالھىــي يولغــا 
ــشتۇر     ــايه قىلىـ ــتايىدىل رىئـ ــا ئهسـ ــايتىش ۋە ئۇنىڭغـ ــى قـ . ھهقىقـ

ــۇ       ــپ ب ــدا مېڭى ــان يول ــلهر ماڭغ ــارىغۇالرچه غهربلىك ــدەك ق ھازىرقى
ــى بول  ــىلىنى ھهل قىلغىل ــدۇمهس ــۇكى . ماي ــقهت ش ــول  : ھهقى ــى ي ئىالھ

ــسى     ــش چارى ــكۈلچىلىكلىرىنىڭ ھهل قىلى ــسانالرنىڭ مۈش ــارلىق ئىن . ب
ياۋرۇپــا ئىالھىــي يولغــا ئىــشىنىپ ئــۇنى ئىجــرا قىلغــان بولــسا ئىــدى، 
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ــۇالتتى    ــان بـ ــكۈلچىلىكلىرى ھهل بولغـ ــمه مۈشـ ــڭ ھهمـ . ياۋروپانىـ
ــدۇ،    ــويالپ ماڭى ــولنى ب ــي ي ــۇلمانالرال ئىالھى ــته مۇس ــاكى ئهمهلىيهت  ي

ــدۇ ــدۇ دەپ قارىلىـ ــدە  . ماڭىـ ــدىن چهتنىگهنـ ــۇ يولـ ــۇلمانالر بـ مۇسـ
ئىـــسالھاتچىالر نهســـىههت قىلىـــپ، مۇســـۇلمانالرنى ئىالھىـــي يـــولنى 

ــرا ــي ئىجـ ــۇلمانالرنىڭ   ئهمهلىـ ــسه، مۇسـ ــايتۇرۇپ كهلـ ــشقا قـ قىلىـ
ــشىلىنىدۇ  ــۋالى ياخـ ــدۇ، ئهھـ ــكۈلچىلىكلىرى ھهل بولىـ ــا . مۈشـ ئهممـ

ــۇلم    ــلهن، مۇس ــشىش بى ــا ئهگى ــالىق  ياۋروپاغ ــڭ ياۋرۇپ ان ئايالالرنى
. خوتۇنالرنىــڭ ماڭغــان يولىــدا مېڭىــشى بىــلهن مهســىله ھهل بولمايــدۇ

ئهكـــسىچه . ياۋرۇپـــالىق خوتۇنالرنىـــڭ مهسىلىـــسىمۇ ھهل بولمىـــدى
ــالىقالر قالغـــان يامـــان   ــۇ ياۋروپـ ــالالرمۇ ۋە پۈتـــۈن جهمئىيهتمـ ئايـ

  .ئهمهلىيهتته قېلىپ بولدى. ئاقىۋەتكه قالىدۇ
ــى ۋا  ــېكىن ئهين ــنى     ل ــته ئۇقۇش ــالىي مهكتهپ ــى ئ ــدا قىزالرن قتى

ھىمــايه قىلغــۇچىالر ... ھىمـايه قىلغــۇچىالر بـۇنى ئــازراقمۇ چۈشـهنمهيتتى   
ــدى    ــرىگه تهۋە ئى ــڭ بى ــى پىرقىنى ــدىكى ئىكك ــدا تۆۋەن ــى ۋاقتى : ئهين

بىرىنچــــى بــــۇ يولنىــــڭ جهمئىيهتنــــى ياۋروپــــانى بۇزغانــــدەك 
ــىنى   ــۇنداق بولۇش ــى، ش ــدان بىلهتت ــدىغانلىقىنى ئوب ــااليتتى ۋە بۇزى  خ

ــشاتتى ــۇنىڭغا تىرى ــۇالر . ش ــشىنىڭ «چــۈنكى ئ ــدە پاھى ــۇئمىنالر ئىچى م
 -19ســـۈرە نـــۇر . (ئىـــدى» تارقىلىـــشىنى ياقتۇرۇدىغـــان ئـــادەملهر

  )ئايهت
ــاپىلالر       ــدانغان غ ــۇپ ئال ــۇل بول ــكه ق ــرقه غهرب ــى پى ئىككىنچ

ــۆرەتتى   ــوغرا ك ــۆرگىنىنى ت ــوغرا ك ــۇالر غهرب ت ــۇپ، ئ ــاپىللىق ۋە . بول غ
ــۇق ئىچ ــدە قۇلل ــمايدۇ «ى ــۇجىلىرىمىز خاتاالش ــوياليتتى» خ ــۇ . دەپ ئ ب

ــڭ     ــستىئانالر ۋە يهھۇدىالرنى ــدە خرى ــسالم جهمئىيىتى ــرقه ئى ــى پى ئىكك
ــدى   ــدىغانالر ئى ــى چاپى ــڭ   . كهتمىنىن ــشىچه، قىزالرنى ــڭ دېيى بۇالرنى

ــشى       ــادا قىلى ــۇق ئ ــسىنى تول ــۆز ۋەزىپى ــپ ئ ــتهپكه كېرى ــالىي مهك ئ
ــكه  ــى ئى ــسىنىڭ تهقهززاس ــالالر مهسىلى ــاكى  . نئاي ــته ي ــالىي مهكتهپ ئ

ــسبهتهن    ــا نىـ ــۇلمان ئايالالرغـ ــۇش مۇسـ ــتهپلهردە ئوقـ ــقا مهكـ باشـ
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چــۈنكى، ئىــسالم ئايــالالرنى ئىلىــم    . ھېچقانــداق مهســىله ئهمهس 
تهھـــسىل قىلىـــشتىن توســـمايدۇ، بهلكـــى ئىلىـــم تهھـــسىل قىلىـــشقا 

ــدۇ   ــشنى پهرز قىلى ــسىل قىلى ــم تهھ ــدۇ ۋە ئىلى ــسالم  . چاقىرى ــېكىن ئى ل
ــڭ ئ ــداق    ئايالالرنى ــالىيىتىگه مۇن ــداق پائ ــقا ھهرقان ــىغا ۋە باش وقۇش

ــدۇ  ــهرتنى قويى ــى ش ــى: ئىكك ــى  : بىرىنچ ــى ۋە ئهخالقىن ــالالر دىنىن ئاي
ئـائىله باشـقۇرۇش ۋە بـاال تهربىيىلهشـتىن         : ئىككىنچـى . ساقلىشى كېـرەك  

ــرەك    ــش كې ــسىدىن چىقى ــڭ ھۆددى ــى ۋەزىپىنى ــارەت بىرىنچ ــله . ئىب ال
ئايــالالر مۇشــۇ .  دەپ ياراتقــانئــۇالرنى مۇشــۇ ۋەزىپىنــى ئورۇندىــسۇن

ــسا       ــشنى قىل ــداق ئى ــتا ھهرقان ــدىغان ئاساس ــهرتنى ئورۇن ــى ش ئىكك
ــدۇ ــرە  . بولى ــر دائى ــايىتى كهڭ بى ــۇ ناھ ــدىن  . ب ــۇ كهڭ دائىرى ئهنه ش

ــدى   ــان ئى ــشىپ چىقق ــالالر يېتى ــاھابه ئاي ــۈك س ــڭ . بۈي ــراق غهربنى بى
قىزالرنىــڭ ئــالىي مهكتهپــته ئوقۇشــى ۋە     قــۇللىرى ۋە شــهيتانلىرى 

ــشنى     ب ــداق قىلىـ ــۇ ئۇنـ ــىللىرىدە ھهرگىزمـ ــمه مهسـ ــڭ ئهگهشـ ۇنىـ
ــدۇ ــى   . خالىماي ــگهن، بهلك ــى كهلمى ــسالھ قىلغىل ــهيتانلىرى ئى غهرب ش

ــگهن  ــۇزغىلى كهل ــسىنىڭ راۋا    . ب ــا خوجى ــۇل بولغاچق ــۇللىرى ق غهرب ق
ــقىنى راۋا كۆرەلمهيـــدۇ ــۇالر كۆڭلىـــدە . كۆرگىنىـــدىن باشـ بهلكـــى ئـ

» چۈرگىــسىز ئېغىــر گۇنــاھ خوجــام ئويلىغانــدىن باشــقىنى ئــويالش كه«
  .دەپ تونۇيدۇ

جهڭ توختىمىـــدى، ئايـــالالر مهسىلىـــسىنى ھىمـــايه قىلغـــۇچىالر 
ــول      ــشكه ي ــتهپكه كىرى ــالىي مهك ــشاش ئ ــڭ ئهرلهرگه ئوخ ئايالالرنى

  .قۇيۇشنى تهلهپ قىلدى
ــى  ــداق دەيتتـ ــۇچىالر مۇنـ ــى تۇرغـ ــالىي «: قارشـ ــڭ ئـ قىزالرنىـ

 ئـالىي مهكتهپـته     مهكتهپكه كىرىپ ئوقـۇش سـاالھىيىتى يـوق، چـۈنكى         
ــتىگه     ــڭ ئۈس ــىپ ئهمهس، ئۇنى ــتىگه مۇناس ــڭ تهبىئى ــۇش قىزالرنى ئوق
ــشتىن،   ــچه نىكاھلىنى ئــالىي مهكتهپــته ئوقــۇش قىزالرنــى نهچــچه يىلغى
ــدۇ،      ــىال قىلى ــدىن كاش ــاللىق ۋەزىپىلىرى ــۇھىم ئاي ــتىن، م ــۆي تۇتۇش ئ
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ــز  ــته قى ــالىي مهكتهپ ــا،   -ئ ــا، ئهخالقق ــۇ دىنغ ــشىدۇ، ب ــۇلالر ئارىلى  ئوغ
  ».ىگه زىت كېلىدۇئهنئهن

بــۇ ئىككــى پىــرقه . ئــۇزۇن زامــانالرغىچه مۇشــۇنداق جهڭ بولــدى
ــر ــشتى -بى ــۆھمهتلهرنى قىلى ــر ت ــرىگه ئېغى ــلهن  .  بى ــسىقلىق بى ــر بې ئېغى

ئويلىنىپ، بهسىيرەت بىـلهن قـارار چىقىرىـشنىڭ ئورنىغـا كـۆپ كـۈچلهر              
ھـــېچكىم ئايـــالالر ئونۋېرىـــستىتىنى قۇرۇشـــنى . بىكـــار زايه بولـــدى

  .كۆرمىدىئويالپ 
ــشىپ     ــىله ئاخىرلىـ ــشىچه مهسـ ــڭ قارىـ ــايه قىلغۇچىالرنىـ ھىمـ

ــدى     ــوق ئى ــاجىتى ي ــشنىڭ ھ ــويلىنىش ۋە ئىزدىنى ــان، ئ ــۇالر . بولغ ئ
ئــاڭلىق يــاكى ئاڭــسىز ھالــدا ئىــسالم جهمئىيىتىنــى خــاراب قىلىــش ۋە  
ۋەيــران قىلىــشقا ئاتالنــدۇرۇلغان، ئايــالالر مهسىلىــسىدىن پايــدىلىنىپ 

ــى ۋ ــسالم جهمئىيىتىنـ ــدۇرۇلغان ، ئىـ ــشقا ماڭـ ــران قىلىـ ــى . ەيـ قارشـ
  !تۇرغۇچىالر قايسى نۇقتىنى چىقىش قىلىدۇ؟

ــدەك     ــسى قىلغانـ ــش نۇقتىـ ــسالمنى چىقىـ ــۇالر ئىـ ــا ئـ قارىماققـ
ئــۇالر دىــن، ئهخــالق، ئهنــئهنه دېگهنــدەك گهپلهرنــى  ... كــۆرۈنهتتى

ــۈرمهيتتى  ــدىن چۈشـ ــى    . ئېغىزىـ ــسالمنى ھهقىقـ ــۇالر ئىـ ــېكىن ئـ لـ
  ئاڭقىرالىغانمۇ؟

ــڭ  ــۆۋەن    ئۇالرنى ــۇ ت ــته بهكم ــشى ئهمهلىيهت ــسالمنى ئاڭقىرى ئى
ئۇالرنىـــڭ ئهنـــئهنىگه بولغـــان ئىخالســـى دىنغـــا بولغـــان . ئىـــدى

ــدى   ــۇر ئى ــىدىن چوڭق ــكهن    . ئىخالس ــشىپ كهت ــا ئارىلى ــۇالر دىنغ ئ
ــئهنىگه    ــدا ئهن ــڭ ئېڭى ــۇپ، ئۇالرنى ــامراق بول ــئهنىگه ئ ــجهش ئهن ئهب

  !هن ئىدىبولغان ئىخالس دىنغا بولغان ئىخالسقا يۇغۇرۇلۇپ كهتك
ــئهنه      ــسالمى ئهن ــئهنه ئى ــداۋاتقان ئهن ــۇالر قوغ ــته ئ ئهمهلىيهت

بهلكــى ئــۇالر مۇســۇلمانالر ئهقىدىــدە قاالقالشــقان     . ئهمهس ئىــدى
ــسالمغا    ــدا ئى ــى خىيالى ــاھىلىيهت ئهنئهنىلىرىن ــان ج ــدە تېپىۋالغ مهزگىل
ــويالپ     ــدىغانلىق دەپ ئ ــى قوغ ــۇ ئهنئهنىن ــۇپ، ب ــتۇرۋالغان بول ئارالش

ــدى ــىلهنمه. قالغــان ئى ــلهن  : س ــشالر بى ــان ئى ــله بۇيرۇغ تهلۋىلىــك ال
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ــدى  ــشلىرىنى ئايرىمىـ ــاھىلىيهت ئىـ ــا چهك . جـ ــك ئايالالرغـ تهلۋىلىـ
  .قۇيۇۋاتقاندا دىننى قوغداۋاتقاندەك تۇيغۇدا بولدى

ــۇچىالر قارشــى تۇرغۇچىالرنىــڭ   ــايه قىلغ ــسىنى ھىم ــالالر مهسىلى ئاي
هسىلىـسىنى  بۇ ئـاجىز نۇقتىـسىدىن تۇتۇۋېلىـپ، دىـن بىـلهن ئايـالالر م             

ــدى  ــهببۇس قىل ــنى تهش ــپ قاراش ــۇالرنىڭچه . ئايرى ــا چهك «ئ ئايالالرغ
قۇيۇش چىرىك ئهنـئهنه بولـۇپ، ئـۇنى زامـانىۋى يېڭـى ئهنـئهنىلهرگه              

ئهخالققـــا ھېرىـــسمهن دىنـــدارالر . ئىـــدى» ئالماشـــتۇرۇش كېـــرەك 
ــۇلمىدى  ــشكه قوشـ ــدىن ئايرىۋېتىـ ــسىنى دىنـ ــالالر مهسىلىـ جهڭ . ئايـ

ــسېرى ق ــگه چىققانـ ــۇ  ئهۋجىـ ــى تېخىمـ ــڭ تهشهببۇسـ ــى تهرەپنىـ ارشـ
ــدى ــۇ     «: كۈچهي ــۋەرمهڭالر، ب ــۈرۈپ چىقى ــى كۆت ــشتا دىنن ــمه ئى ھهم

  »! ئىشالرنىڭ دىن بىلهن ئاالقىسى يوق
كىــيىن ... قارشــى تۇرغــۇچىالر ئــاخىرى مهغلــۇپ بولــۇپ چېكىنــدى

ــى    ــپ كهتت ــانچه جىمى ــۇ جىمىغ ــۇالر ش ــى  . ئ ــتچىلهرنىڭ پىالن سۈيقهس
  .قا ئايالندى»رېئاللىق«

دۇنيانىــڭ «ىــشقا شــۇنداق بولىــدۇ؟ بــۇ بهزىــلهر ئويلىغانــدەك نېم
ــي ــان   » تهرەققى ــسىمىدىن بولغ ــڭ بې ــدىن، غهرب ھهزارىتىنى قىلغانلىقى

ــش ئهمهس ــار   . ئىـ ــۇچىالر جـ ــايه قىلغـ ــسىنى ھىمـ ــالالر مهسىلىـ ئايـ
ســالغاندەك ئــېگىلگهن ھهقىقهتنىــڭ رۇســالنغانلىقىدىنمۇ بولغــان ئىــش  

ــسىنىڭ خهل. ئهمهس ــالالر مهسىلى ــش  ئاي ــان ئى ــقالىقىدىنمۇ بولغ قئاراالش
ــارامىتىمۇ ئهمهس   ــڭ كـ ــدىيىۋى ھۇجۇمنىـ ــۇ ئىـ ــى . ئهمهس، بـ بهلكـ
ــتۇ   ــىلىرىگه مهس ــڭ نهرس ــدىن غهربلىكلهرنى ــدە قاالقلىقى ــران -ئهقى  ھهي

ــارىتى   ــڭ ئاس ــي مهغلۇبىيهتنى ــان روھى ــپ چىقق ــتىن كېلى ــوغرا، . بولۇش ت
ــازىرالپ،      ــان ھـ ــا ماكـ ــدىيىۋى ھۇجۇمغـ ــۇبىيهت ئىـ ــي مهغلـ روھىـ

ــل     سۈيق ــۇقهررەرلىككه، تاقابى ــاس م ــى قايتۇرالم ــتچىلهرنىڭ پىالنىن هس
نــاۋادا . تــۇرغىلى بولمايــدىغان زور كــۈچكه ئايالنــدۇرۇپ قويــدى    

مۇســۇلمانالر ھهقىقــى مۇســۇلمانچىلىقنى ســاقالپ تۇرالىغــان بولــسا      
  .ئىدى، ھهرگىزمۇ ئۇنداق بولمىغان بوالتتى
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ىــز قهلــبلهردىن ئــورۇن ئالغــان جــانلىق ئهقىــدە ھهرگىــز ت     
بۇنــداق ئهقىــدىگه ئىــگه بولغــانالر ئهقىدىــدىن ھهرگىزمــۇ . پۈكمهيــدۇ

ــدۇ ــۇلمانالر ۋە ھهر   . ۋاز كهچمهيـ ــۇنجى ئهۋالد مۇسـ ــدىكى تـ مهككىـ
ئىمــانىي . زامانــدىكى ئهقىــدىلىك مۇســۇلمانالر بۇنىــڭ تىپىــك مىــسالى

ئۈســتۈنلۈك كىــشىلهرنى دۈشــمهننىڭ ئالدىــدا ھهربىــي جهھهتــتىن      
ۇ دۈشــمهنگه ئاسسىمىلياتــسىيه بولۇشــتىن تهقــدىردىم مهغلــۇپ بولغــان
ــدۇ ــاقالپ قالى ــدا   . س ــايلىقىنى پهي ــي ب ــشىنىش روھى ــى ئى ــا ھهقىق اللهق

قىلىدۇ، ئىالھىي يـولنى تـوغرا تهدبىقـالش مۇھتاجـسىز رېئـاللىقنى قـۇرۇپ              
ــدۇ     ــۇ بېيىتى ــۇ، دۆلهتنىم ــسنىمۇ، كوللىكتىپنىم ــپ شهخ ــۇ يهردە . چىقى ب

كى تىلهمچىلىكنــى پهرەز قىمــمهت قــاراش ۋە پرىنــسىپالر دۇنياســىدى   
ــۇمكىن ئهمهس   ــال مـ ــش ئهسـ ــوق   . قىلىـ ــدە يـ ــۇلمانالر ئۆزىـ مۇسـ

نهرســىلهرنى ئــۆزگىلهردىن قۇبــۇل قىلىــشقا ئېهتىيــاجلىق بولغانــدا ئــۇنى 
ــا       ــي يولغـ ــپ، ئىالھىـ ــۇل قىلىـ ــلهن قوبـ ــتۈنلۈك بىـ ــانى ئۈسـ ئىمـ

قۇبۇلالنمىنىــڭ خۇجۇلىرىغــا ئايلىنىــدۇكى، قــۇللىرى    . بويــسۇندۇرىدۇ
  .دۇبولۇپ قالماي

ئۇالرنىـــڭ روھىغـــا، ئهقىللىـــرىگه، تهپهككـــۇر ۋە تۇيغۇلىرىغـــا 
ــۇرۇپ     ــدىن قوم ــۇالرنى يىلتىزى ــردى، ئ ــىڭىپ كى ــۇم س ــدىيىۋى ھۇج ئى
ئېلىپ، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئـون تـۆت ئهسـىر بـورۇن بىـشارەت               

  .بهرگهندەك، دولقۇنغا غهرق بولغان سهل كۆپۈكلىرىدەك قىلىۋەتتى
ــى گهرچه ئىلم ــته  غهرب ھهزارىت ــا جهھهت ــاددىي ۋە تېخنىك ــي، م ى

تهرەققىي قىلغـان بولـسىمۇ، قىمـمهت قـاراش جهھهتـته تامـامهن سـاختا               
ــۇر  ــر ھهزارەتتــ ــدۇالرغا  . بىــ ــۇلمانالرنى پاالنــ ــۇ ھهزارەت مۇســ بــ

ــدۇرۋەتتى ــۇلمانچىلىقنى   . ئايالنـ ــى مۇسـ ــۇلمانالر ھهقىقـ ــاۋادا مۇسـ نـ
ئهسـلىدە  . ساقالپ قااللىغـان بولـسا ئىـدى، ھهرگىـز ئۇنـداق بولمـايتتى            

پهن، ئىلغـــار -مۇســـۇلمانالر ئـــۆزلىرى ئېهتىيـــاجلىق بولغـــان ئىلىـــم 
ــم   ــتىم رى ــى قې ــى بىرىنچ ــدەك،   تېخنىكىالرن ــالردىن ئۆگهنگهن ۋە پارس
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دىنىنــى يوقىتىــپ قويمــاي، ئــۆزىنى يوقىتىــپ قويمــاي، قىمــمهت       
  .قاراشلىرىنى يۈتتۈرۈپ قويماي قوبۇل قىلىشى كېرەك ئىدى

لدىـــدا يېڭىلمهســـلىكى كېـــرەك ئا» تهرەققىيـــات«مۇســـۇلمانالر 
ــدى ــۇدىي  ... ئى ــشىلهرگه يهھ ــۇدىيالر كى ــته يهھ ــات ئهمهلىيهت تهرەققىي

ــدەك    ــال قىلدۇرغان ــۈن خىي ــايتىش ئۈچ ــى ئۇلغ ــك«ئېقىنىن » مۇقهررەرلى
ــالىقالر     . ئهمهس ــا، ياۋروپ ــسى بولمىغاچق ــاغالم ئهقىدى ــڭ س ياۋروپانى

ــى   ــۇلۇپ كهتت ــا قوش ــات ئېقىنىغ ــڭ تهرەققىي ــڭ ياۋرو. يهھۇدىالرنى پانى
بۇرمىالنغـــان ئهقىدىـــسى ياشـــاش ئىقتىـــدارىغا ئىـــگه بولمىغاچقـــا  
يهھۇدىيالرنىـــڭ سۈيقهســـتىگه بهرداشـــلىق بېرەلمىـــدى، لـــېكىن     

ــۇلمانالر  ــالمىش«مۇسـ ــۇپ   » ئاتـ ــشى، مهغلـ ــلىق بېرىـ ــا بهرداشـ قـ
زامـــانىمىزدىكى بـــۇ تهرەققىياتقـــا   . بولماســـلىقى كېـــرەك ئىـــدى  

ــسانلىق « ــوئارال » ئىن ــالتىراق ش ــسىدا ي ــۆزلهر  توغرى ــدەبىلىك س ر، دەب
كــۆپ قىلىنغــان بولــسىمۇ، ئهممــا ئىنــسانالر قىمــمهت قــاراش، ئهخــالق، 
پرىنــــسىپ، ئىنــــسانلىق جهھهتــــته تــــارىختىن بۇيــــان ئهڭ بهك 

مۇســۇلمانالر بىــر تهرەپــتىن ســاغالم ئهقىــدىگه ئىــگه       . چېكىنــدى
بولغـــانلىقلىرى ، يهنه بىـــر تهرەپـــتىن يهھۇدىالرنىـــڭ سۇيىقهســـتىنى 

ــ ــت قىلى ــلىق   بىتچى ــۈن بهرداش ــانلىقى ئۈچ ــگه بولغ ــاالھىيىتىگه ئى ش س
ــدى  ــرەك ئى ــلىقى كې ــۇپ بولماس ــله شــهرتنى . بىرىــشى مهغل چــۈنكى، ال

ــاتلىق    ــتىدىن نىج ــڭ سۈيقهس ــۇلمانالرغا يهھۇدىالرنى ــدىغان مۇس ئورۇن
ئهگهر ســـىلهر ســـهۋرى «: بېـــرىش ھهققىـــدە مۇنـــداق ۋەدە قىلغـــان

ھىيلىــسى ســىلهرگه قىلــچه قىلــساڭالر ۋە تهقــۋادار بولــساڭالر ئۇالرنىــڭ 
  ) ئايهت-120سۈرە ئال ئىمران  (».زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

ــشىغا،    ــڭ بۇلغىــ ــشىغا، تهرەققىياتنىــ ــڭ بۇلغىــ دارۋىنىزىمنىــ
ــالىيىتىنى   ــارلىق پائـ ــلىكنىڭ بۇلغىـــشىغا، ئىنـــساننىڭ بـ ماددىپهرەسـ
ــشىغا،ھاياتلىقنى   ــنىڭ بۇلغىــ ــاغالپ چۈشهندۈرۈشــ ــسىيهتكه بــ جىنــ

ــنىڭ بۇ ــازات  مىخانېكىالشتۇرۇشـ ــالردىن ئـ ــمهت قاراشـ ــشىغا، قىمـ لغىـ
قىلىـــشنىڭ بۇلغىـــشىغا،  ئايـــالالرنى ئـــۆزىنى خـــورالش، ئـــۆزىنى ۋە 
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ــا       ــاقاۋەتلىك ھالغ ــدىغان ش ــان باقى ــگه ج ــۇزۇش بهدىلى ــۆزگىنى ب ئ
ــنىڭ      ــسىنى تاشالش ــاللىق ۋەزىپى ــائىلىنى ۋە ئاي ــان ئ ــۈرۈپ قويغ كهلت
 بۇلغىــــشىغا ئۇچراۋاتقــــان ئىنــــسانالرنىڭ ئــــازغۇن پىكىرلىرىنــــى

  .مۇسۇلمانالر تۈزىتىشى كېرەك ئىدى
ــۇنداق    ــسا شـ ــان بولـ ــۇلمان بولغـ ــى مۇسـ ــۇلمانالر ھهقىقـ مۇسـ

ئۇالرغــا نۇرغــۇن  ... لــېكىن ئــۇالر ئۇنــداق قىاللمىــدى   . قىالاليتتــى
ئــۇالر ئىنــسانالرنى تــوغرا ھايــاتلىق يولىغــا     ... تــاالپهتلهر يهتتــى 

ــۇن، ئۆزلىرىمــ      ــا تۇرس ــتهكلهش ئۇياقت ــا يې ــي يولغ ــالپ، ئېالھى ۇ باش
ــدى   ــپ قالـ ــدىن ئايرىلىـ ــي يولـ ــڭ  . ئىالھىـ ــا جاھىلىيتىنىـ ياۋرۇپـ

ئارقىــسىدىن تىلىنــى ســاڭگىلىتىپ يۈگىرەيــدىغان، ئــازغۇنلۇق ئىچىــدە  
مانـا بـۇ ئايـالالر      . ياۋروپادىن بېقىنـدىلىق تىلهيـدىغان بولـۇپ قالـدى        

ــسى ۋە  ــشىۋاتقان«مهسىلىـ ــگهن  » زامانىۋىلىـ ــۇلمانالر دۇچ كهلـ مۇسـ
  . ھهقىقى ئىزاھاتىباشقا مۈشكۈلچىلىكلهرنىڭ

ئايـــالالر ئوقـــۇش ئۈچـــۈن ئهمهس ئـــازات بولـــۇش ئۈچـــۈن، 
ــالىي    ــۇش ئۈچــۈن ئ ــازات بول ــدىن ئ ــتىن ۋە ئهنئهنى ــدىن، ئهخالق دىن

  !مهكتهپكه كىردى
بىلىــم ئىگهلــلهش نــامهھرەملهر بىــلهن ئارىلىــشىش، ئهركىنلىــك، 

ــشىش ــۇقى ... سىنى ــڭ ھوق ــۇ   . ئايالالرنى ــئهنه ب ــالق ۋە ئهن ــن، ئهخ دى
ــۇقالر ــدۇھوق ــۈن    . نى چهكلهي ــشىش ئۈچ ــا ئېرى ــۆز ھوقۇقىغ ــالالر ئ ئاي

ــرەك    ــشى كې ــت قىلى ــسىنى بىتچى ــاقالرنىڭ ھهممى ــداق تۇس ــۇرۇن . بۇن ب
  .ياۋرۇپا ئاياللىرىغا ئهنه شۇنداق دېيىلگهن

بــــۇ جايــــدا ھېچقانــــداق چــــوڭ ســــهكرەپ ئىلگىــــرىلهش 
سۈيقهسـتچىلهر شـۇنداق    . ھهمـمه ئىـش تهدرىجـى بولـدى       . يۈزبهرمىدى
ك ئارزۇ قىلـسىمۇ، ئهممـا ئۇنـداق بولۇشـتىن ئۈمىـد كۈتـۈپ              بولۇشىنى به 
  .ئهمهلىيهتته ئۇنداق بولۇشىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى. كهتمىدى

ئهينــى زامانــدا تــۆت قىــز بــارلىق توســۇقالردىن بۆســۈپ ئۆتــۈپ  
پۈتــۈن  . مىــسىر ئونىۋېرىــستىتىنڭ ئهدەبىيــات فاكولتېتىغــا كىــردى    
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چىالر ئوتتۇرىـــسىدا جهمئىـــيهت قوللىغـــۇچىالر بىـــلهن قارشـــى تۇرغـــۇ
  .داۋالغۇپ ، بۇ يېڭى سىناقنى كۆزەتمهكته ئىدى

 سـىرتىدا   -بۇ تـۆت قىـز ۋە ئوغـۇل ئوقۇغـۇچىالر مهكتهپنىـڭ ئىچـى             
ــۆرۈنهتتى    ــلۇق ك ــالىق، نومۇس ــك ، ھاي ــايىتى ئهدەبلى ــا . ناھ ئهتراپت

شــۇنداقتىمۇ توســۇقالرنى . نــازارەت قىلغــۇچى كۆزلهرمــۇ بهك تــوال ئىــدى
ــسىر   ــۈپ مى ــۈپ ئۆت ــدىغانلىقىنى  بۆس ــش كېلى ــدىن ئى ــڭ قولى قىزلىرىنى

ھىــالل « ئهمىــنه ســهئىد -مهزكــۇر تــۆت قىزنىــڭ بىــرى» ئىــسپاتلىغان«
ــى ــدۇ  » گېزىت ــداق يازى ــسىگه مۇن ــدىلىك خاتىرى ــان كۈن ــىر قىلغ : نهش

ــېلىش  « ــان ئ ــزچه ئىمتىه ــدىن ئېغى ــز تىلى يىلنىــڭ ئاخىرىــدىكى ئىنگىلى
ــسىرلىق ب    ــر ئهر ۋە مىــ ــك بىــ ــسى ئهنگىيىلىــ ــر ئهر كوللېگىيىــ ىــ

ــكىللىنىپتۇ  ــدىن تهشـ ــز   . ئوقۇتقۇچىـ ــشىغىال ئىنگىلىـ ــان ئېلىنىـ ئېمتىهـ
ــدىن  ــۇچى مهنـ ــداق قارايـــسىز؟ دەپ   «: ئوقۇتقـ مـــۇھهببهتكه قانـ

ــورىدى ــدىم . س ــرەپ قال ــا تهمتى ــۇچى . مهن دەماللىقق ــسىرلىق ئوقۇتق مى
. غهزەپــتىن قىپقىزىــل قىزىرىــپ، ئېمتىهــان مهيدانىــدىن چىقىــپ كهتتــى

ــۇچى  ــك ئوقۇتق ــدى   ئهنگىيىلى ــتۇرۇڭ، دې ــوق، داۋامالش ــسى ي .  ھېچقى
ئــۆزۈمنى شــۇنداق ئــازادە ھــېس قىلــدىم، مــۇھهببهت توغرىــسىدا : مهن

ــۆزلىدىم  ــېكهچلىمهي راۋان س ــاي، ك ــلى »  .تارتىنم ــڭ ئهس ئېنگىلىزالرنى
  .مهقسىتى ئهنه شۇ ئىدى

ــسىر      ــان مى ــستىتى دەپ ئاتالغ ــاھىرە ئونىۋېرى ــدا ق ــى ۋاقتى ئهين
ــسالمىي قىمــ ــايه قىلىــش ئۈچــۈن  ئونىۋېرىــستىتى ئى مهت قاراشــالرغا رېئ

بهلكـــى دىـــن، ئهخـــالق ۋە ئهنـــئهنىگه ئـــاغزاكى ۋە  . قۇرۇلمىغـــان
بـۇ  . بولۇشـقا قۇرۇلغـان   » ئهركىـن مـۇنبهر   «ئهمهلىي ھۇجـۇم قىلىـدىغان      

ــسا   ــپ، كهم بول ــز تارتى ــۇر يىلتى ــسىردا چوڭق ــۇنبهر مى ــدىغان  م بولماي
ــا چى   ــراقال ئوتتۇرىغـ ــايالنغۇچه بىـ ــۈۋرۈككه ئـ ــىي تـ ــشتىن ئاساسـ قىـ

ــاقالندى ــدانغا ئوچــۇق  . ئىمكــانقهدەر س ــيىن مهي ــدىن كې كۈچىيىۋالغان
  .ئهمدى ئۇنى ھېچكىم يوق قىاللمايتتى. چىقىپ خالىغىنىنى قىلدى
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ــۈم    ــر تۈركـ ــى زور بىـ ــداگوگىكا مهكتىپـ ــالىي پىـ ــڭ ئـ دانلوبنىـ
ئوقۇتقــۇچىالرنى يېتىــشتۈرۈش ۋەزىپىــسىنى تولــۇق تاماملىغــان بولــۇپ ، 

ــلهردە  ــى مهزگىلـ ــدى  كېيىنكـ ــۇالر قىلـ ــۇچىلىقنى شـ ــۇالر .  ئوقۇتقـ ئـ
ــى ئهدەب   ــدىغان، دىن ــدىن بهزدۈرى ــۇچىالرنى دىن ــالق ۋە -ئوقۇغ  ئهخ

قىمــمهت قاراشــالردىن ئايرىيــدىغان زەھهرلهرنــى گــاھ يۇشــۇرۇن، گــاھ 
  .ئاشكارە تارقاتتى

ــدى   ــرەك ئى ــتىش كې ــىنى كېڭهي ــدى دائىرس ــۇ . ئهم ئوقۇتقۇچىالرم
هكتهپنىــڭ دائىرســى چهكلىــك، بىــراق م. مــۇھىم، ئوقۇغۇچىالرمــۇ مــۇھىم

ئوقۇغــۇچىالر ھامــان مهكتهپــتىن ئايرىلىــپ ئــۆز . مۇددىتىمــۇ چهكلىــك
ــشىدۇ ــا راۋان بولى ــۇر   . يولىغ ــانلىقلىرىنىڭ تهپهكك ــۆپ س ــدا ك ــۇ چاغ ب

شـــۇڭا . بـــۇالقلىرى ئېتىلىـــپ قالىـــدۇ، ھايـــاتى كـــۈچى سۇسلىـــشىدۇ
پۈتــۈن جهمئىــيهتكه، ئهرلهرگه،  » ئهركىــن پىكىــر يۈرگۈزىــدىغان  «
ــائاي ــادەملهرگه  -الالرغ ــمه ئ ــر  « ھهم ــن پىكى ــدىغانالر » ئهركى تارقىتى

ــدى  ــرەك ئى ــى كې ــوڭ   . بولۇش ــۇنچه چ ــى ش ــداگوگىكا مهكتىپ ــالىي پى ئ
ــزمهتلهر« ــڭ      »خى ــوڭ ۋەزىپىنى ــۇ چ ــا ب ــسىمۇ، ئهمم ــان بول ــى قىلغ ن

بـــۇ ۋەزىپىنـــى پهقهت ئۇنىۋېرىـــستىتال . ھۆددىـــسىدىن چىقالمـــايتتى
ستىت دەســـلىپىدىال ئېنىـــق دېـــمهك ئۇنىۋېرىـــ. ئۈســـتىگه ئـــاالاليتتى

  .نىشان بىلهن قورۇلغان ئىدى
كىـــشىلهر بـــۇ ئۇنىۋېرىـــستىتنىڭ تهۋەللۇدىغـــا بهكمـــۇ خـــۇش  

ــدى ــۇردى  . بول ــدەك ئ ــۆزىنى پهرۋانى ــا ئ ــالر ئۇنىڭغ ــۇ . ياش ــۈنكى ب چ
ئۇنىۋېرىـــستىت قارىماققـــا ئهزھهر قاتماللىـــشىپ، كىـــشىلهر ئهزھهرگه 

ىم قالغانــدىن كېــيىن بارمــاس بولــۇپ، دانلوبنىــڭ پىالنــى بــۇيىچه يېــت
ــدەك      ــلۇقنى تولدۇرغان ــي بوش ــي ۋە مهدەنى ــر ئىلمى ــان بى ــدا بولغ پهي

ــى ــا    « . قىالتت ــۇ ياۋروپاغ ــدى، بىزم ــار بول ــستىت ب ــۇ ئئۇنىۋېرى بىزدىم
شـــادالنغۇچىالرنىڭ كۆڭلىـــدىكى بـــۇ خىيـــال » .ئوخـــشاش بولـــدۇق

كـــۆپلىگهن كـــشىلهر بـــۇ . شـــادلىقنى تېخىمـــۇ ئهۋجىـــگه چىقـــاردى
ڭ ئىـــسالمغا ھۇجـــۇم قىلىـــش مـــۇنبىرىگه؛ دىنىـــي ئۇنۋېرىـــستىتالرنى
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ــالرنى     ــدىغان ياشـ ــۆزگه ئىلمايـ ــكارا كـ ــالرنى ئاشـ ــمهت قاراشـ قىمـ
« . يېتىــشتۈرۈش ئۇۋىــسىغا ئايلىنىــپ قېلىــشىنى كــۈتمىگهن ئىــدى     

تولىمـــۇ »  يـــېڭىچه تهلىــم ئالغــانالر  -ئۇنۋېرىــستىت پۈتتــۈرگهنلهر  
ــدى  ــرۇر ئىـ ــايتتى . مهغـ ــا تهڭ تۇرالمـ ــېچكىم ئۇالرغـ ــازى. ھـ رە مۇنـ

نـاۋادا شـۇنداق قىلىـپ      . ئـۇالرنىڭكىنى خاتـا دېيهلمهيتتـى     . قىاللمايتتى
 -ئونىۋېرىـستېتتىال  . سالسا، ئـۇ بىـر قـاالق، قاتمـال، نـادان دېيىلهتتـى      

ــر، كهڭ نهزەر،      ــن پىكى ــم، ئهركى ــى بىلى ــدىال ھهقىق ــۇ جاي پهقهت مۇش
باشــقا . بــار ئىــدى ... تهرەققىيپهرۋەرلىــك، ئىلمىيلىــك، ئهركىنلىــك  

اق جايــدا چۈشكۈنلهشــكهن دەۋرلهرنىــڭ يالدامىــسى بولغــان ھهرقانــد
ــان    ــا ئېچىلمىغ ــاتلىق دولقۇنىغ ــك، ھاي ــاللىق، چىرىكلى ــاالقلىق، قاتم ق

ــار ئىـــدى  ــالهت بـ ــئهل تىلـــى «ئۇالرنىـــڭ . زۇلمهتلىـــك جاھـ چهتـ
  .ئهڭ چوڭ ئهيىب ۋە ئهڭ چوڭ قاالقلىق ئىدى» بىلمهسلىكى

ــۈر   ــسالمنىڭ سـ ــدىغان، ئىـ ــك قىلىـ ــسالمغا ئۆچمهنلىـ ىتىنى ئىـ
ســــهتلهيدىغان، ئىــــسالمغا ھۇجــــۇم قىلىــــدىغان شهرقــــشۇناسالر 

ئهرەب «ئــــۇالر . ئهدەبىيــــات فــــاكۇلتېتى ئوقۇتقۇچىلىــــق قىلــــدى
ۋە ئهرەب تىلـــى فاكۇلتېتىنىـــڭ مـــۇدىرى » ئهدەبىياتنىـــڭ تـــۈۋرۈكى

تاھاھۈســـهيىننىڭ يېتهكچىلىكىـــدە ئوقۇغۇچىالرغـــا ئـــۆز پىكىرلىرىنـــى 
ــىڭدۈردى ــۇد . س ــدە يهھ ــۇالرنىڭ ئىچى ــارگوليوس  ش ــشۇناس م ىي شهرق

مـۇھهممهد پهيغهمبهرنىـڭ نهسـهبى      «: ئـۇ مۇنـداق دەيتتـى     . بار ئىدى 
نــامهلۇم، ئهرەبــلهر نهســهبى نــائېنىق ئــادەملهرنى ئابــدۇلال دەپ      

نهســـهبى -مـــۇھهممهد ئابـــدۇلالنىڭ ئـــوغلى، ئابـــدۇلال . چـــاقىراتتى
ئۇنىڭـدىن باشـقا ھېچقانـداق شهرقـشۇناس بۇنـداق          » .نامهلۇم ئـادەم  

ــ ــدىگهپنـ ــادىپىيلىق  . ى دەپ باقمىـ ــشىلهرگه تاسـ ــۇ كىـ ــال بـ ئېهتىمـ
  .تۇيۇلغان بولسا كېرەك

ــهيىن   ــا ھۈس ــسىدا «تاھ ــېئىرلىرى توغرى ــاھىلىيهت ش ــگهن » ج دې
ــدا  ــدە    «كىتابى ــسمائىل ھهققى ــراھىم ۋە ئى ــزگه ئىب ــل بى تهۋرات، ئىنجى

ســۆزلهيدۇ، قۇرئــانمۇ شــۇ ئىككىــسى توغرىــسىدا ســۆزلهيدۇ، لــېكىن بــۇ  
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مىــسردىكى « ئــۇ يهنه » .ا ئــۆتمىگهن شــهخس ئىككىــسى تارىختــ 
: دېــگهن كىتابىــدا مۇنــداق دەيــدۇ» مهنىــۋى مهدەنىــيهت ئىــستىقبالى

مىسىر شهرقنىڭ بىـر قىـسمى ئهمهس، بهلكـى ئوتتـۇرا ئـاق دېڭىزنىـڭ               «
» ! شـهرقتىن كهلـگهن   مىـسىرغا كهلـگهن ھهمـمه يامـانلىق    . بىر قىـسمى 

ونۋېرىــستىتنىڭ مۇشــۇنداق گهپلهرنــى قىلىــپ يــۈرگهن ئــادەم يېڭــى ئ
ــدى ــرى بول ــان   . رەھبى ــادىپىيلىق تۇيۇلغ ــشىلهرگه تاس ــۇ كى ــال ب ئېهتىم

  .بولسا كېرەك
ــدى  ــداق دې ــى مۇن ــسىلهر «: بىرس ــدىكى قىس ــي«قۇرئان » بهدىئى

ــدە     ــسلهر ھهققى ــي شهخ ــارىخ، ئهمهلى ــي ت ــۇپ، ئهمهلى ــايىلهر بول ھېك
ــۆزلىمهيدۇ ــۇپ   . سـ ــۈن توقـ ــسهتلهر ئۈچـ ــي مهقـ ــۇ پهقهت بهدىئىـ بـ

ــان فانت ــايىلهر چىقىلغـ ــي ھېكـ ــك بهدىئىـ ــۇ  » . ازىيىلىـ ــال بـ ئېهتىمـ
  .كىشىلهرگه تاساددىپىلىق تۇيۇلغان بولسا كېرەك

ــۈردى   ــوزغىالڭ كۆت ــشىلهر ق ــدىمىغان كى ــاددىپىلىقالرغا چى ــۇ تاس . ب
. لېكىن بـۇ تولىمـۇ ئـاجىز قـوزغىالڭ بولـۇپ، رېئـاللىقنى ئۆزگهرتهلمىـدى              

ــتچىلهرنىڭ پهردە ئارقىـــسىدا مهدەت بېرىـــشى ئار   قىـــسىدا سۈيقهسـ
ــۇ مۇســتهھكهملىدى  ــۆزىنى تېخىم ــشىلهرنىڭ . يېڭــى مهۋجــۇدىيهت ئ كى

نىـــڭ »ھېلىقـــى قـــوزغىالڭچىالر«ھهتتـــا .  سهزگۈســـىمۇ قاشـــشاقالشتى
ــى     ــپ، ھېلىق ــتۇدېنتلىرىغا ئايلىنى ــستىت س ــنچه ئۇنىۋېرى ــۆزلىرى كېيى ئ
ــۇپ       ــنس بول ــلهن ھهمجى ــشالر بى ــلهر ۋە ئى ــدىيهلهر، گهپ ــته ئى غهلى

ــى ــس . كهتت ــدى ئۇنىۋېرى ــشالر ئهم ــاچچىقى «تىتتىكى ئى ــڭ ئ » ئاۋامنى
  .كهلتۈرمهيدىغان بولدى

ئهدەبىيــات فــاكۇلتېتى مهخـــسۇس ئهجنهبىــيچه تهپهككـــۇر ۋە    
ــدى    ــسىغا ئايالن ــدۇرۇش ئۇۋى ــۈجىلىرىن ياي ــهۋۋۇر چ ــۇۋا  . تهس ــۇ ئ ب

نــى يوقىتىــپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا دىــن، ئهخــالق ۋە »چىرىــك پىكىــرلهر«
ىتىدىغان؛ پهردە ئهنـــئهنىگه يـــات بولغـــان چۈشـــهنچىلهرنى دەســـس

ــيهت     ــى جهمئى ــۇيىچه يېڭ ــى ب ــتچىلهرنىڭ پىالن ــسىدىكى سۈيقهس ئارقى
ــشتۈرۈپ چىقتــى» ئهركىــن تهپهككــۇر«قۇرىــدىغان  . قىلغــۇچىالرنى يېتى
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ــانالر     ــوراز ۋە مېكىي ــدۇرۇلغان خ ــوراز ياي ــدۇرۇلغان خ ــدا ياي ــۇ ئۇۋى ب
كاللىـــسى «دىنغـــا خالىغـــانچه زىيانكهشـــلىك يهتكۈزىـــدىغان    

ــازات ــا ئاي»ئـ ــدىالرغـ ــسۇس   . النـ ــاكۇلتېتى مهخـ ــانۇنچىلىق فـ قـ
ــدى  ــشۇناسالرنى تهربىيىلى ــىلهرنى   . قانۇن ــقا نهرس ــدىن باش ــۇالر قانۇن ئ

اللهنىــڭ . ئــۆگهنمىگهچكه قانۇنچىلىققــا، قــانۇن تۈزەشــكه يــان باســتى
. شــهرىئىتىنى ھۆكــۈمهت قــانۇنى قىلىــشقا قــاتتىق قارشــى تــۇراتتى      

بـۇ ئـادەملهر    . تتـى چۈنكى، شهرىئهت ئۇالرنىـڭ ئېـسىگه زادىـال كهلمهي        
كېيىــنچه سىياســىيونالرغا، ھۆكــۈمهت ئهربابلىرىغــا ئىجتىمــائىي ســاھهدە 

ــدى  ــشىلهرگه ئايالن ــۆرۈنگهن كى ــۆزگه ك ــاكولتىتلىرى . ك ــي پهن ف تهبىئى
ــاگرونومالرنى   ــى، ئ ــۇرالرنى، ئېنژىنىرالرن ــى  -دوخت ــي پهنچىلهرن  تهبئى

ــشتۈردى ــانىيچه  . يېتىـ ــچه، ئهلمـ ــۇل غهربـ ــسىنى نوقـ ــېكىن ھهممىـ لـ
ــشتۈردىيې ــا    . تى ــۇش ئۇياقت ــدار بول ــۆزى دىن ــشكهنلهر ئ ــداق يىتى بۇن

ــاقهت      ــقىمۇ تـ ــۆزلهرنى ئاڭالشـ ــسىدىكى سـ ــن توغرىـ ــۇن دىـ تۇرسـ
، دىــن دېــگهن  »ئىلمىــي ئــادەملهر «چــۈنكى، ئــۇالر  . قىاللمايــدۇ

ــسانه؛    ــگهن ئهپ ــن دې ــالىزىمچىالر، دى ــۇالر رېئ ــۈنكى، ئ ــات؛ چ خۇراپ
ــۇالر  ــۈنكى، ئ ــۇرالر«چ ــۇالر »مۇتهپهكك ــقهتئىلم«، ئ ــي ھهقى ــن »ى تى

. خهۋەردار بولمىغــان ئــاۋام بىــلهن بىــر تهبىــقه بولــۇپ قالــسا بولمايــدۇ
ئۇالرنىڭ غهربتىكـى ئهلمـانىيچه مهسلهكداشـلىرىدىن ئـۆز ئانـا تىلىنـى             

ــار  ــارتۇقچىلىقى ب ــارەتلهش ئ ــم . ھاق ــل ئىلى ــا تى ــۇالرنىڭچه ئان  پهن -ئ
شـــۇڭا ھهزارەتلىـــك . تىلـــى بولۇشـــقا يارىمايـــدىغان قـــاالق تىـــل 

ــۆزلهيدۇ  خۇج ــدا سـ ــڭ تىلىـ ــا  . ىلىرىنىـ ــدىكى يازمىالرغـ ئهرەب تىلىـ
ــدۇ ــل   . قارىماي ــاالق تى ــال ۋە ق ــى قاتم ــۈنكى، ئهرەب تىل ــان . چ قۇرئ

ئــۇالر قۇرئانــدىن تېخىمــۇ ئۈركىيــدۇ،    ! ئهرەب تىلىــدا يېزىلغــانغۇ؟ 
  .قۇرئاننى ئهسلى ئوقۇمايدۇ

ــر   ــاكۇلتېتالر بى ــسى ف ــشىپ،   -ھهرقاي ــۇنداق يۆلى ــى ئهنه ش بىرىن
پۈتـــۈن ۋۇجـــۇدى بىـــلهن غهربـــكه يـــۈزلهنگهن، قايتـــا ئاخىرىـــدا 
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مۇســـۇلمان بولۇشـــنى خالىمايـــدىغان بىـــر ئهۋالد دىنغـــا دۈشـــمهن   
  .شايكىالرنى يېتىشتۈرۈپ چىقتى

بــــۇ ئۇنىۋېرىــــستىت ئهدەبىيــــات فــــاكۇلتېتى، قــــانۇنچىلىق 
فــاكۇلتېتى، تهبئىـــي پهن فاكۇلتېتىـــدا ئوقۇغـــانالردىن غهربلهشـــكهن،  

ــۈنل  ــدىن پۈت ــسالم دىنى ــۈك  ئى ــر بۆل ــۆرۈگهن بى ــۈز ئ ــسى «هي ي ئىدىيى
بــۇ ئۇنىۋېرىــستىتنىڭ بىــر نىــشانى . الرنــى يېتىــشتۈرۈپ چىقتــى»ئــازات

بولـــسا، يهنه بىـــر نىـــشانى دىنـــدىن، ئهخالقـــتىن ۋە ئهنئهنىـــدىن 
ــان  ــازات «ئايرىلغ ــسى ئ ــدى  » ئىدىيى ــشتۈرۈش ئى ــالالرنى يېتى . ئاي

ــز« ــتۇدېنت قىـ ــال«... »سـ ــالىي ئايـ ــازات«... »زىيـ ــسى ئـ  ئىدىيىـ
بــۇ ئۆزگهرتىــشته كېــرەك بولىــدىغان ســۆزلهر، ئــازات      ... »ئايــال

ــدى    ــۆزلهر ئى ــقاتىدىغان س ــا ئهس ــشته جانغ ــدىغانالرنى كۆپهيتى . بولى
ــسىدە    ــالالر مهسىلىـ ــتىلىرى ئايـ ــۋىقات ۋاسـ ــتىگه تهشـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ

شـۇنداق  . يۇغىنـاتتى  كۆيۈۋاتقـان ئوتقـا يـاغ چېچىـپ، ئىـشنى تېخىمـۇ      
ــس    ــۇق مهقـ ــتچىلهر تولـ ــپ، سۈيقهسـ ــىقىلىـ ــالالر . هتكه يهتتـ ئايـ

ئىـــسمائىلىيه مهيدانىـــدا ئېنگىلىزالرنىـــڭ گازارمىـــسى ئالدىـــدا     
ــدە   ــپ، ھىجــاب كۆيدۈرگهن ــايىش قىلى ــقان«نام ــوت تۇتاش ــدى» ئ . ئى

ــاچتى      ــاغ چ ــۇ ي ــا تېخىم ــۇ ئوتق ــاراتلىرى ب ــستىئان ئاخب ــۋان خرى . لى
ــۇپ،      ــگهن بول ــا تىكىل ــتۇدېنت قىزالرغ ــرى س ــڭ نهزى ئاخباراتچىالرنى

ــتۇدېنت  ــۇالر ســ ــس   ئــ ــى ۋە نهپــ ــۈزەل چىرايــ ــڭ گــ  قىزالرنىــ
ھهرىكهتلىرىـــدىن پايـــدىلىنىپ، تهشـــۋىقاتنى تېخىمـــۇ كهڭ قانـــات 

ســتۇدېنت » تۇســاقالرنى بۆســۈپ ئــۆتكهن«بــۇ تهشــۋىقاتالر . يايــدۇردى
قــاراڭغۇ ئهنــئهنىلهردىن، ئوتتــۇرا ئهســىرنىڭ زۇلمهتلىــك «قىزالرنىــڭ؛ 

ــان ــدىن قۇتۇلغ ــڭ » پىكىرلىرى ــسىر ئاياللىرىنى ــ«مى ــېرىقىنى كۈننى ڭ س
ــۆرۈش ــۇش... ك ــازات بول ــشىش ... ئ ــشلىرىغا قاتنى ــڭ ئى » ...جهمئىيهتنى

  .قهدەملىرىنى تېخىمۇ تېزلهتتى
ــالالرنى   ــسىدا ئاي ــۋىقاتالرنىڭ سايى ــۇ تهش ــولىۋېلىپ «ب ــۆيگه س ئ

ــادىمىيلىكى ۋە   ــدىغان، ئايالالرنىـــڭ ئـ ــۇل قىلىـــپ بېرىـ ئهرلهرگه قـ
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ــالالرنى قۇ  ــدىغان، ئاي ــسهندە قىلى ــۇقلىرىنى دەپ ــۈرۈش ، ھوق ــاق كۆت رس
ــشتىن   ــزمهت قىلى ــېقىش، ئهرگه خى ــاال ب ــتىش، ب ــاال ئېمى ــاال تۇغــۇش، ب ب

ھۇجـۇم قىلىـش    » باشقا ئىـشالرنى قىلغىلـى قويمايـدىغان ئهنـئهنىلهرگه        
ــۇراتتى    ــپ ت ــم چىقى ــىتى دائى ــكه    . پۇرس ــر ھهقىقهت ــدا بى ــز يۇقىرى بى
ــدۇق  ــۆتكهن ئى ــشارەت قىلىــپ ئ ــۇر  . ئى ــۇ يهردە ئــۇنى تېخىمــۇ چوڭق ب

  . ئۆتمهكچىمىزئىزاھالپ
ــا    ــته ئۇالرغ ــدى، ئهمهلىيهت ــا ئۇچرى ــالالر زۇلۇمغ ــقهتهن ئاي ھهقى

ــدى  ــامىله قىلىن ــار مۇئ ــۈرۈش ۋە   . ناچ ــاق كۆت ــادان، قۇرس ــۇالرنى ن ئ
بــۇ ئىــسالمىي . دەپ ھاقــارەت قىلىنــدى... تۇغۇشــتىن باشــقىنى بىلمهيــدۇ

ــيهتكه    ــقان جهمئى ــته قاالقالش ــدە جهھهت ــۇپ، ئهقى ــهنچىلىرى بۇزۇل چۈش
جــاھىلىيهت كــۆپ ھــالالردا   . رگهن جــاھىالنه قىلىقتــۇر ســېڭىپ كىــ 

يۇنــان ۋە رىــم . ئايــالالرنى خــورالش ۋە ھاقارەتلهشــكه مايىــل كېلىــدۇ
جــاھىلىيتى ۋە ئۇنىــڭ مىراســخورى بولغــان ھــازىرقى زامــان جــاھىلىيتى 
ــۆڭلىنى    ــڭ ك ــۇزۇپ، ئهرلهرنى ــى ب ــتۈرۈپ، ئهخالقىن ــالالرنى پهسلهش ئاي

  .رۇشقا بهك مايىلئاچىدىغان ئويۇنچۇققا ئايالندۇ
ــورنىنى     ــڭ ئ ــىدىكى ئايالالرنى ــسالم دۇنياس ــۈن ئى ــسىر ۋە پۈت مى
يــۇقىرى كۆتــۈرۈپ، ئۇالرنىــڭ ئىنــسانىي ئــورنىنى ئهســلىگه كهلتــۈرۈش 

الـــله ھهرقانـــداق ئىنـــساننى ھۆرمهتلىـــك قىلىـــپ . كېـــرەك ئىـــدى
ــان ــك    «: ياراتقـ ــالىلىرىنى ھۆرمهتلىـ ــادەم بـ ــز ئـ ــقهتهن بىـ ھهقىـ

  )ئايهت-70 سۈرە ئىسرا(» ...قىلدۇق
ــان    ــاراۋەر قىلغ ــسانىلىقتا ب ــالالرنى ئىن ــله ئاي ــر «: ال ــىلهر بى  -س

  ) ئايهت-195سۈرە ئال ئىمران (» .بىرىڭالردىن تۆرەلگهن
ــدا     ــېقىش جهريانى ــاال ب ــۈرۈش ۋە ب ــاق كۆت ــانىالرنى قۇرس ــله ئ ال

ــا ــان جاپـ ــززەت ۋە  -تارتقـ ــدە ئىـ ــشا ئاالھىـ ــهققهتلىرىگه يارىـ  مۇشـ
ــدى   ــگه قىل ــۆرمهتكه ئى ــسا«: ھ ــلهن   ئىن ــهققهت بى ــسى مۇش ننى ئانى

 -15سـۈرە ئهھقـاپ     (» ...قۇرساق كۆتـۈرۈپ مۇشـهققهت بىـلهن تۇغـدى        
  )ئايهت
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ــنهت     ــارقىلىق جهن ــى ئ ــساالمنىڭ تىل ــبهر ئهلهيهىس ــله پهيغهم ال
ــدى    ــان قىل ــتىدا دەپ دەپ باي ــاپىنى ئاس ــڭ ت ــسالمنىڭ . ئانىالرنى ئى

مۇشـــۇنداق يوليۇرۇقلىرىـــدىن ئېـــزىش ئىـــدىيىۋى ھۇجۇمغـــا يـــول  
ــۇ ــسالمىي     يوچ ــدىلىنىپ، ئى ــۇقتىن پاي ــۇ يوچ ــهيتانالر ب ــاچتى، ش ق ئ

ــدى   ــرا قىل ــى ئىج ــتلىك پىالنىن ــېڭىپ كېرىــپ سۇيىقهس ــيهتكه س . جهمئى
ــسا،   ــوغرا ئىجــرا قىلغــان بول ــسالمنى ت ــيهت ئى ــسالمىي جهمئى ــاۋادا ئى ن

  .شهيتانالر قايسى يوچۇقتىن كىرەلهيتتى
ــا جــاھىلىيتى  ــازاتلىقى«ياۋرۇپ ــالالر ئ ــ» ئاي ــان س ېلىپ، دەپ چۇق

ــۋەتتى    ــدىن چىقىرى ــالق ۋە ئهنئهنى ــن، ئهخ ــالالرنى دى ــالالر . ئاي ئاي
كوچىغـــا، زاۋۇتقـــا، ئىـــشخانىغا، خىـــزمهت ئورۇنلىرىغـــا ئهۋرىتىنـــى 

ئايــالالر ئهرلهر بىــلهن نــاتوغرا مۇناســىۋەت . ياپمــاي، يالىڭــاچ چىقتــى
ــدى   ــۇ بۇلغى ــۇ، روھىنىم ــپ، بهدىنىنىم ــالىالر  . قىلى ــدى، ب ــائىله بۇزۇل ئ

ــهرگهردان  ــدىسـ ــش،  . بولـ ــلىك، زەھهر چىكىـ ــايهت، ھاراقكهشـ جىنـ
ــۆزىنى      ــسهللهر، ئـ ــي كېـ ــسهللىكلهر، روھىـ ــرۋا كېـ ــاراملىق، نېـ بىئـ

ئۆزىنىـــڭ يۈكـــسهكلىكى، . ئۆلتـــۈرۈۋېلىش ســـاراڭلىق ئهۋج ئالـــدى
پاكلىقى ۋە بىـر گهۋدىلىشىـشىنى سـاقالپ قالغـان ئىـسالمىي جهمئىـيهت              

ىنىش ۋە ئىمــانىي كىــشىلىرى بــۇ جــاھىلىيهتكه ئىنكــار قىلىــش، نهپــرەتل 
  .ئۈستۈنلۈك نهزىرى بىلهن قاراپ كهلدى

ــكارلىنىپ      « ــۈنلهردە ئاش ــۇ ك ــڭ ب ــان جاھىلىيتىنى ــازىرقى زام ھ
ــىدا    ــسالم دۇنياس ــسانلىرى ئى ــان نۇق ــرى ''قالغ ــازاتلىق ھهرىكهتلى " ئ

ــكارىالنمىغان  ــى ئاشـ ــالنغاندا تېخـ ــى  . باشـ ــسالم دۇنياسـ ــۇڭا ئىـ شـ
ىلىقنى بىلهلــمهي، نىــڭ تېگىــدىكى بــۇزۇقچ  " ئايــالالر مهسىلىــسى "

تهرىــپىگىال قــاراپ ئېزىــپ " ئىــسالھاتچىلىق "ســىرتقى كۆرۈنۈشــىدىكى 
. بــۇ تــوغرا گهپ ئهمهس . شــۇنداق دەپ بــاقتى بهزىــلهر  » .قالغــان

ــۇرۇنال  ــى ب ــت  -1929خېل ــل دىيۇران ــازغۇچى ۋى ــامېرىكىلىق ي ــى ئ يىل
دېـگهن كىتابىغـا مۇنـداق قـۇرالرنى        » پهلـسهپه لهززەتلىـرى   «ئۆزىنىڭ  
  :پۈتىدۇ
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ــدۇ،     « ــپ بارى ــشقا ئېلى ــوي قىلى ــپ ت ــات كېچىكى ــي ھاي مهدەنى
ــمه     ــدىغان ھهم ــستىكىنى قوزغاي ــاالقه ئى ــسى ئ ــا جىن ــي ھاياتت مهدەنى

ــار  ــىلهر ب ــار  . نهرس ــۇ ب ــتۇرىدىغان يولالرم ــاالقىنى ئاسانالش ــسى ئ . جىن
ــپ     ــدۇر  يىتىلى ــدا بال ــا قارىغان ــستىكى بۇرۇنقىغ ــسىيهت ئى ــېكىن جىن ل

ــدۇ ــدۇ، . قالى ــسى تهلهپ كۈچىيى ــش  جىن ــش قىلى ــونترول قىلى ــۆزىنى ك ئ
بۇرۇنقىغــا قارىغانــدا كــۆپ ئاجىزلىــشىدۇ، ئىپپهتلىــك بۇلــۇش مهســخىرە 

ــدۇ   ــپ قالىـــ ــا ئايلىنىـــ ــۇ  . ئوبيېكتىغـــ ــۈزەللهرنى تېخىمـــ گـــ
ــا ــتۈرىدىغان ھايـ ــدۇ -گۈزەللهشـ ــدۇ يوقايـ ــۇس ئاللىقاياقالرغىـ .  نۇمـ

ــدۇ  ــلهن پهخىرلىنىــ ــۈكى بىــ ــڭ كۆپلــ ئهرلهر . ئهرلهر خاتالىقلىرىنىــ
ــسىز مه ــۇش  چهكـ ــاراۋەر بولـ ــلهن بـ ــدە ئهرلهر بىـ ــلۇق ئىچىـ ستخۇشـ

نىكـــاھتىن بـــۇرۇن جىنـــسى مۇناســـىۋەت . ھوقـــۇقىنى تهلهپ قىلىـــدۇ
ــدۇ  ــادەتكه ئايلىنى ــۈزۈش ئ ــان  . ئۆتك ــابىتىگه ئۇچرىغ ــنىالرنىڭ رىق ئاش

ــدۇ   ــب بولى ــوچىالردىن غايى ــشىلهر ك ــشىلهرنى  . پاھى ــاقچىالرنىڭ پاھى س
ــدۇ   ــسى يهڭگىللهي ــش ۋەزىپى ــازارەت قىلى ــا. ن ــا  نىك ــيىن تاالغ ھتىن كې

قـــاراش كـــۆپ ھـــالالردا نىكـــاھتىن بـــورۇن كۆنـــۈپ قالغانلىقنىـــڭ 
ــدۇ ــهۋەبىدىن بولىــ ــپنىڭ  . ســ ــۇ كهســ ــز مۇشــ ــشىنىڭ(بىــ ) پاھىــ

ــهنمهكچى    ــهۋەبلهرنى چۈش ــى س ــائىي ۋە ئاساس ــشىدىكى ئىجتىم گۈللىنى
ــولىمىز ــپ     -ب ــىدا قېچى ــسانىيهت دۇنياس ــپنى ئىن ــۇ كهس ــا ئ ــۇ، ئهمم ي

ــر   ــدىغان بى ــۇلغىلى بولماي ــهۋەبنى   قۇت ــىي س ــاراپ ئاساس ــش دەپ ق ئى
ھــازىرقى ۋاقىتتــا كــۆپىنچه مۇتهپهككــۇرالردا    . كۆرمهســكه ســالىمىز 

لــېكىن يېــرىم مىليــون ئامىرىكــا قىزلىــرى     . شــۇنداق قــاراش بــار  
ــدۇ  ــپ كېتىۋاتىـ ــا ئايلىنىـ ــڭ قۇربانىغـ ــزالر . نېگىلىزىمنىـ ــداق قىـ بۇنـ

ىغان  ئايالالرنىــڭ شــهھۋىتىنى قوزغــاپ پــۇل تاپىــد-ســهھنىلهردە ، ئهر
ئـــۇالر نىكاھنىـــڭ . ســـېرىق كىتـــابالردا ماڭدامـــدا بىـــر ئۇچرايـــدۇ

ــپ    ــا مىلىنىـ ــتاقلىقنىڭ پاتقىقىغـ ــشهلمهي، باشباشـ ــسىگه ئېرىـ ھىمايىـ
بــۇ كىــشىنى . بىــز بۇنىڭغــا قــاراپ تــۇرۇپ رازى بولــۇۋاتىمىز. كېتىۋاتىــدۇ

  .تېخىمۇ خىجىل قىلىدۇ
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 مۇزىكـــا، تهســـهللى -كۈتۈشـــتىن زېـــرىككهن قىـــزالر ناخـــشا
ســاالمالر، ھاراقكهشــلىك ســورۇنلىرى - چــۈككه ســوۋغا- چهكــكهتېــپىش،

ــا   ــشقىۋازلىق قايناملىرىغ ــلهن ئى ــسى لهززەتنىــڭ ئېزىقتۇرۇشــى بى ۋە جىن
ئىنــسانىيهت تارىخىــدا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن دەرىجىــدە بېرىلىــپ      

ــدۇ ــسادىي ئهركىنلىكــته  . كېتىۋاتى ــدا ئىقتى ــڭ ئهركىنلىكــى گاھى قىزالرنى
ئهرلهر .  ئۆزىنىــڭ چىقىمىنــى قامداۋاتىــدۇتۇرمۇشــتا. ئهكــس ئېتىۋاتىــدۇ

ــوي     ــلهن ت ــالالر بى ــگهن ئاي ــارەت ئىگهللى ــۇقىرى ماھ ــشقىۋازلىقتا ي ئى
قىلىـــشنى خالىمىـــسىمۇ، بـــۇ ئايالالرنىـــڭ پـــۇل تېـــپىش ئىقتىـــدارى 

ــدۇ  ــدۈرۈپ قۇيىۋاتى ــى ئىككىلهن ــڭ  . ئهرلهرن ــسىمۇ ئهرنى ــت، دېمى راس
خۇتــــۇن ئىككىــــسىنىڭ ھــــازىرقى -تــــۆۋەن ئىــــش ھهققــــى ئهر

  ۋىيىسىدىكى تۇرمۇشىغا قانداق يېتىدۇ؟سه
بىـــز ئهمـــدى قىـــزالردىن باشـــقا مهلۇمـــاتلىق كىـــشىلهرنىڭ ...

ــاڭالپ    ــۆزلىرىنى ئ ــسىدىكى س ــرى توغرى ــڭ نهتىجىلى قىلىۋاتقانلىرىمىزنى
ــايلى ــازىر  !... باقـ ــۇكى، بىزنىـــڭ ھـ ــانلىقنىڭ قارىـــشى شـ كـــۆپ سـ

ــاكى ئــ     ــدەك ، ي ــز ئويلىغان ــرى بى ــڭ نهتىجىلى ارزۇ قىلىۋاتقانلىرىمىزنى
ــدۇ ــدەك بولماي ــگه غهرق   ... قىلغان ــۇنى ئىچى ــۆزگىرىش دولق ــر ئ ــز بى بى

ــپ      ــاقىۋەتلهرگه ئېلى ــۇقهررەر ئ ــۆزگىرىش م ــۇ ئ ــۋاتىمىز، ب ــۇپ كېتى بول
ــدۇ ــدۇ  . بارى ــانىيىتى قالماي ــالالش ئىمك ــزگه ت ــدا بى ــۇ چاغ ــادەت، . ب ئ

ــش يهنه      ــپ چىقى ــلهن قاڭقى ــىددەت بى ــۈزۈملهردىن ش ــئهنه ۋە ت ئهن
  »؟ ...لهرنى پهيدا قىالر قانداق يامان ئاقىۋەت

دىنسىز بىـر ئـادەم، بهلكـى دىنـى، ئهخالقـى قىمـمهت قاراشـالرنى               
مهســخىرە قىلىــدىغان ۋىــل دىيــۇرانتتهك بىــر ئــادەم بۇنىڭــدىن يېــرىم 
ئهسىر كـۆپرەك بـۇرۇن شـۇنى چۈشـهنگهن يهردە، ئىـسالمىي جهمئىـيهت              

ــدى    ــرەك ئى ــشى كې ــرەك چۈشىنى ــۇ بهك ــيهت  . تېخىم ــسالمىي جهمئى ئى
ىـــڭ كىتـــابى، پهيغهمبهرنىـــڭ ســـۈننىتىگه ئىمـــان ئېيتىـــشتىن  اللهن

ــدۇ  ــوغرا يــول تاپى ــلهن ت ــگهن ئىمــانى بهســىرەت بى ــشىلهرنىڭ . كهل كى
سهۋەب قىلىـشلىرى نهتىجىـسىدە ئىـشقا ئاشـقان ئىالھىـي قانۇنىيهتنىـڭ             
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ــدۇ   ــۆرۈپ يېتهلهيـ ــۇقهررەرلىكىنى كـ ــڭ  . مـ ــسنىڭ ۋە مىللهتنىـ شهخـ
هلتــۈرۈپ چىقىرىــدىغانلىقىغا ئهخالقــى بۇزۇلۇشــىنىڭ يامــان ئــاقىۋەت ك

لــېكىن بــۇ يهردىكــى مهســىله شــۇكى، ئىــسالمىي جهمئىــيهت . ئىــشىنىدۇ
ــۇ    ــهيتانالر دەل مۇش ــى، ش ــراقالپ كهتت ــۇ يى ــسالمدىن بهكم ــي ئى ھهقىقى

ــردى ــۇقتىن كى ــدە . يوچ ــۇالر كىرگهن ــى  «ئ ــيهت ھهقىق ــسالمىي جهمئى ئى
ــرەك  ــشى كې ــسالمغا قايتى ــى، ئى ــراقالپ كهتت ــسالمدىن يى ــدى» ئى . دېمى

ئــۇالر بۇنــداق دېگىلــى كهلمىــگهن، بۇنــداق دېــيىش ئۈچــۈن چۇقــان  
ــۈرمىگهن ــۇلمانالرنى     . كۆت ــلهن مۇس ــۈچى بى ــۈن ك ــۇالر پۈت ــى ئ بهلك

دىنــــدىن چىقــــارغىلى، ئــــۇالرنى ئــــاخىرى ئــــاخىرى دىنــــدىن 
ــلهن       ــاب بى ــى، ھهرب ــىزىپ بهرگىل ــولنى س ــر ي ــتۇرىدىغان بى يىراقالش

  .لگهنمۇسۇلمانالرنىڭ دىنغا قايتىشىنى توسقىلى كه
ئـــۇالر ھهرىـــكهت باشـــلىغاندا مۇســـۇلمانالرنىڭ دىنـــسىز دەپ 

. ئهيىبلىــشىدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن مۇســۇلمانلىقنى قالقــان قىلــدى     
ئـۇالر بـۇ باسـقۇچتا ناھـايىتى        . مهسىلهن قاسىم ئهمىـن شـۇنداق قىلـدى       

ــارائىتنىڭ     ــى ش ــى ۋاقىتتىك ــيىن ئهين ــدىن كې ــا يهتكهن ــزال مۇددىئاغ تى
ئهنــئهنىگه، ئانـدىن دىنغـا ھۇجـۇم قىلىــش    تهقهززاسـى بىـلهن ئـاۋۋال    

ــۇرۇش،     ــى ت ــش، قارش ــا رەت قىلى ــسالمغا قارىت ــۈپ، ئى ــقۇچىغا ئۆت باس
ئهنــئهنىگه ھۇجــۇم قىلىــش . ھۇجــۇم قىلىــش مهيــدانىنى ئاشــكارىلىدى

ــانلىقتىن    ــوغرا تهدبىقلىمىغ ــسالمنى ت ــۇلمانالر ئى ــاۋۋال مۇس ــقۇچىدا ئ باس
ــاھىالنه   ــان ج ــدىن تېپىۋالغ ــدە قاالقلىقى ــئهنىلهرگه  ۋە ئهقى ــا ئهن  خات

ــدى ــۇم قىلـ ــرى  . ھۇجـ ــڭ پهيغهمبىـ ــله ۋە اللهنىـ ــۇالر الـ ــېكىن ئـ لـ
بهلگىلىــگهن تــوغرا ئىــسالمىي ئهنئهنىلهرنىمــۇ خاتــا ئهنــئهنىلهر بىــلهن 
ــسىنى    ــۈزۈپ، ھهممى ــسىگه كىرگ ــۇم دائىرى ــدەپ، ھۇج ــا ھهي ــر تاياقت بى

ــدى      ــئهنه دې ــك ئهن ــشلىك چىرى ــشكه تىگى ــاقالش ۋە ئۆزگهرتى . پاچ
هممىـــسى زۇلمهتلىـــك ئوتتـــۇرا ئهســـىرنىڭ قالـــدۇقى ئـــۇالرنىڭچه ھ

ــانىمىزدا    ــكهن زام ــان، ئهركىنلهش ــۇپ، نۇرالنغ ــدۇقالرنى   بول ــۇ قال ب
  .تهلتۆكۈس تازىالش كېرەك ئىدى
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ــپ      ــلهن ئېلى ــك بى ــارلىق ھىيلىگهرلى ــقهتهن مهكك ــۇم ھهقى ھۇج
دەرۋەقه، مۇســۇلمانالر ئىچىــدە تــوغرا ئهنئهنىلهرمــۇ ۋە خاتــا . بېرىلــدى

لــېكىن نىــيهت تــوغرا بولغــان بولــسا، . مهۋجــۇت ئىــدىئهنئهنىلهرمــۇ 
خاتــــانى توغرىــــدىن ئــــايرىۋېلىش ، اللهنىــــڭ كىتــــابى ۋە     
ــاقالپ     ــى س ــوغرا ئهنئهنىلهرن ــان ت ــۈننىتىدىن ئېلىنغ ــڭ س پهيغهمبهرنى
قــېلىش، جــاھىلىيهتكه يېنىــپ كهتكهنلىكــتىن ئايــالالر توغرىــسىدا      

ــۇرۇش تهس      ــى ت ــئهنىلهرگه قارش ــۇزۇق ئهن ــان ب ــدا بولغ ئهمهس پهي
ــدى ــدان جهڭ   . ئى ــر مهي ــلهن بى ــسىلىۋالغانالر بى ــئهنىگه ئې ــۇزۇق ئهن ب

ــۇالتتى    ــى ب ــسىمۇ قىلغىل ــوغرا كهل ــشقا ت ــدىن  . قىلى ــۇلمانالر ئىچى مۇس
ــۈن     ــشتا پۈتـ ــۈرەش قىلىـ ــى كـ ــا قارشـ ــى ئازغۇنلۇقالرغـ جهمئىيهتتىكـ
جهمئىيهتنىـــڭ بۇزۇلغانلىقىغـــا پىـــسهنت قىلمـــاي كـــۆكرەك كېرىـــپ 

ــهتك   ــپ، كۆرس ــا چىقى ــلىرىغا  ئوتتۇرىغ ــشچانلىقلىرى ۋە ئىخالس هن تىرى
يارىشا ئىـسالھات مېـۋىلىرىنى بېرىـپ كېتىـدىغان ئۆلىمـاالر ھهرزامـان             

  .چىقىپ تۇرىدۇ
لــېكىن خهبىــس ئــادەملهر ئىــسالمغا ئېتىقــاد قىلغۇچىالرنىــڭ      

ــهنمهيدىغانلىقىدىن ، ھهق  ــسالمنى چۈشـــــ ــاھهقنى -ئىـــــ  نـــــ
ــۇ   ــدىن، بولۇپم ــالىيالر«ئايرىيالمايدىغانلىقى ــڭ»زىي ــدىن نى  جاھالىتى

ــدىغان     ــرى راۋا كۆرمهيـ ــڭ پهيغهمبىـ ــله ۋە ئۇنىـ ــدىلىنىپ، الـ پايـ
ئوچۇق زۇلۇمالرغـا ھهقىقـى ئىـسالم ئهنئهنىلىرىنـى ئېلىـشتۇرۇپ ھۇجـۇم             

ئــۇالر . قوزغــاپ، ھهممىــسىنى يــوقىتىش كېــرەك دەپ جــار ســالدى     
ــان،      ــدا قىلغ ــسىپلهر پهي ــى مۇتهئهس ــۇزۇق ئهنئهنىلهرن ــلىۋىدە ب دەس

ــارا دىنــدا بۇنــداق نهرســ  -ىلهر يــوق دېــگهن بولــسا، ئهنئهنىلهرنــى ق
قۇيــۇق ســهت كۆرسىتىــشكه مــۇۋەپپهق بولغىنىــدىن كېــيىن، ئهنئهنىنــى 

دىننىــڭ : تېخىمــۇ ئهزۋەيــلهپ. دىــن پهيــدا قىلغــان دېيىــشكه ئــۆتتى
ئــۆزى بىــر بــاال، ئــۇنى چــۆرۈپ تاشــالش كېــرەك، ئۇنىڭــدىن قۇتۇلــۇش 

  .كېرەك دەپ ئاشكارا توۋالشقا ئۆتتى
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ـ  الالرنى ئوقۇشــسىز ، ساۋاتــسىز قالدۇرۇشــقا ھۇجــۇم    ئــۇالر ئايـ
ــدى ــسالم  . قىلــ ــته ئىــ ــسالمىي جهمئىيهتــ ــته ئىــ ــۇ ئهمهلىيهتــ بــ

تهلىماتلىرىــدىن يىراقلىــشىش نهتىجىــسىدە پهيــدا بولغــان بــۇزۇق      
  .ئهنئهنىلهرنىڭ بىرى

ــۈرۈش   ــالالرنى ھاقارەتلهشــكه، خورالشــقا،  قۇرســاق كۆت ئــۇالر ئاي
 بىلمهيـــدۇ، دەپ پهس كۆرۈشـــكه ۋە تۇغۇشـــتىن باشـــقىنى بىلمهيـــدۇ،

بـۇ ئهمهلىيهتـته ئىـسالم تهلىماتلىرىغـا تامـامهن زىـت            . ھۇجۇم قىلـدى  
  .كېلىدىغان بۇزۇق ئهنئهنىلهرنىڭ بىرى

ــشكه    ــادىمىگه زورالپ ئهرگه بېرى ــان ئ ــالالرنى خالىمىغ ــۇالر ئاي ئ
ــدى  ــۇم قىل ــساالمنىڭ    . ھۇج ــبهر ئهلهيهىس ــته پهيغهم ــۇ ئهمهلىيهت بۇغ

. زىـت كېلىـدىغان بـۇزۇق ئهنئهنىلهرنىـڭ بىـرى         ھهدىسلىرىگه ئوچـۇق    
ــا،      ــڭ ھىجابىغـ ــۇپ، ئايالالرنىـ ــا قوشـ ــۇالر يۇقىرىقىالرغـ ــېكىن ئـ لـ
ئايالالرنىڭ زۆرۈرىيهتـسىز سـىرتقا چىقمـاي ئۆيـدە ئولتۇرۇشـىغا ھۇجـۇم             

ــدى ــسىگه   . قىل ــسىيهتچىلىك تۈرمى ــڭ شهخ ــالالرنى ئهرلهرنى ــۇنى ئاي ب
ــڭ جه  ــۋىرلىدى، ئايالالرنى ــانلىق دەپ تهس ــيهتكه قامىغ ــازات«مئى » ئ

ــدى     ــشىنى تهلهپ قىل ــسىز چىقى ــسىز ، چهكلىمى ــدا ھىجاب ــان ھال . بولغ
ــى    ــا قويغــان تهلىپ ــۇئمىن ئايالالرغ ــته اللهنىــڭ م ــۇ ھهق ــالهنكى ب ۋەھ

ــدى ــۇرۇڭالر، ئىلگىرىكــى جــاھىلىيهت  «: ئوچــۇق ئى ــۆيلىرىڭالردا ئولت ئ
ــاڭالر     ــىنىپ چىقم ــدەك ياس ــىنىپ چىققان ــالالر ياس ــدىكى ئاي » !دەۋرى

ــۈرە ( ــايهت-33ئهھـــزاپ سـ ــبهر«) ئـ ــا، ! ئـــى پهيغهمـ ئاياللىرىڭغـ
ــۈركهنجه   ــى، پـ ــا ئېيتقىنكـ ــا ۋە مۇئمىنلهرنىـــڭ ئاياللىرىغـ قىزلىرىڭغـ

  ) ئايهت-59سۈرە ئهھزاپ (» .بىلهن بهدەنلىرىنى ئورىۋالسۇن
مـــۇئمىن ئايالالرغـــا ئېيتقىنكـــى، نـــامهھرەملهرگه تىكىلىـــپ « 

ــقى زىننه   ــسۇن، تاش ــى ياپ ــسۇن، ئهۋرەتلىرىن ــقا  قارىمى ــدىن باش تلىرى
زىننهتلىرىنــى ئاشكارىلىمىــسۇن، لىچهكلىــرى بىــلهن كــۆكرەكلىرىنى     

  )ئايهت-31سۈرە نۇر (» ...ياپسۇن
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ــا    ــاقنى قارىغ ــدە ئ ــى قهدەم ــۇچىالر بىرىنچ ــۇم قوزغىغ ــېكىن ھۇج ل
ــپ    ــئهنه قىلىـ ــك ئهنـ ــى چىرىـ ــشتۇرۇپ، ھهممىنـ ــسهتلىك ئېلىـ مهقـ

چىرىكلىكنــى كۆرســىتىپ، ئهركىنلىــك دەۋرىــدە، نــۇر دەۋرىــدە بۇنــداق 
ئىككىنچـــى قهدەمـــدە دىننىـــڭ ئـــۆزىنى . تاشـــالش كېـــرەك دېـــدى

ــهتتى   ــپ كۆرس ــاالقلىق قىلى ــشىدىغان ق ــا پۇتلى ــته . (تهرەققىياتت ــۇ ھهق ب
  )كېيىن توختىلىمىز

ــستىئانالر    ــق خرىـ ــۆتكىنىمىزدەك، لىۋانلىـ ــپ ئـ ــدا ئېيتىـ يۇقىرىـ
ــسىر      ــقۇرغان مى ــادەملهر باش ــار ئ ــسمى ب ــۇلمانچه ئى ــرى، مۇس گېزىتلى

دە ئــۇدا غۇلغــۇال  »ئايــالالر مهسىلىــسى «ىــرى ۋە ژورنــاللىرى  گېزىتل
ــدى   ــلهن تهمىنلى ــوزۇق بى ــك ئ ــى يېتهرلى ــاپ، جهڭن ــۇقهددەس . قوزغ م

» يــول ئېچىــپ ئىلگىرىلهۋاتقــان«ئهنئهنىلهرنــى ئايــاغ ئاســتى قىلىــپ 
ئۇنىۋېرىــستىت «قىزلىرىنــى ئىــز قــوغالپ خهۋەر قىلىــپ،  ئۇنىۋېرســىتېت

  .دىئاالھىدە گهۋدىلهندۈر» روھىنى
ئۇنىۋىرىــستىت روھــى ئىــزدىنىش روھىــدۇر، چوڭقــۇرالش روھىــدۇر 
ــى     ــگهن پىكىرلهرن ــۆڭلىگه كهل ــۇچه ك ــگه بولمىغ ــا ئى ــك پاكىتق يېتهرلى

ــدۇر    ــلىق روھىــ ــا قويماســ ــلهن ئوتتۇرىغــ ــسانلىق بىــ .  ئالدىراقــ
ــدۇ   ــايىتى كهم بولى ــداق روھ ناھ ــدىمۇ بۇن ــىتېت ئوقۇغۇچىلىرى . ئۇنىۋېرس

 گهپ قىلغانــدا ھېچكىمنىــڭ كــۆڭلىگه ئۇنىۋېرســىتېت روھــى توغرىــسىدا
ــدۇ ــۇ روھ كهلمهي ــى . ب ــىتېت«بهلك ــى ئۇنىۋېرس ــىتېت» روھ  ئۇنىۋېرس

ــۇل ــرىتكهن    -ئوغ ــى چى ــشى؛ جهمئىيهتن ــن ئارىلىشى ــڭ ئهركى قىزلىرىنى
ــك     ــئهنىلهردىن قانچىلى ــان ئهن ــى قويمىغ ــى قىلغىل ــشىلهرنى تهرەقق كى

  .قۇتۇلۇپ چىقالىشى بىلهن بهلگىلىنىۋاتىدۇ
ڭـــدە مهغلـــۇپ بولۇشـــتىن پهخهس بولـــۇڭ، جه! ھهي قىزچـــاق

ــشهنچ قىلمــاڭ       ــۆزىڭىزگه ئى ــاڭ دېگهنلىــك ئ ــامهھرەملهرگه قارىم ن
ــك ــۇرا  . دېگهنلى ــك ئوتت ــدىغان زۇلمهتلى ــن پهس كۆرى ــالنى ئهردى ئاي

بـۇ شـۇ چاغـدىن قالغـان        . ئهسىردە ئايالالر نـامهھرەملهرگه قارىمـايتتى     
ــادەت ــدۇق ئ ــدارى . قال ــات بايراق ــسىڭىز تهرەققىي ــشىڭىزنى ســىز بول ، بې
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ــاراۋەر    ــلهن ب ــالالر بى ــشتا ئاي ــۈرۈپ ئۆزىڭىزنىــڭ ھهمــمه ئى ــز كۆت ئېگى
ــسپاتالڭ  ــى ئىـ ــزالر   ! ئىكهنلىكىڭىزنـ ــان قىـ ــسىتېتتا ئوقۇغـ ئۇنىۋېرىـ

تىـــن ئـــازات » نۇمـــۇس-ھايـــا«ۋە » نـــامهھرملهرگه قارىماســـلىق«
  !بولۇشى كېرەك

ــۈزۈك   ــى س ــان، بهدىن ــى چاقق ــڭ ھهرىكىت ــىتېت قىزلىرىنى ئۇنىۋېرس
ــى  ــرەكبولۇش ــڭ  ! كې ــقهت قىلى ــزگه دىق ــاس  ! كىيىمىڭى ــۆزىڭىزگه م ئ

ــى   ــدىغان كىيىملهرن ــان قىلى ــۈزەللىكىڭىزنى ناماي ــدىغان، بهدەن گ كېلى
! ئىمكـــانقهدەر گـــۈزەللىكىڭىزنى نامايـــان قىلىـــڭ! تـــالالپ كىيىـــڭ

ھېچقىــسى يــوق، نېمىــدىن قورقىــسىز؟ دىنــدىن قورقۇمــسىز؟ ئهخالقتىنمــۇ 
  ؟ ياكى ئهنئهنىدىنمۇ؟
ــڭ دىننــ  ــاقاليلى  كېلى ــرلىكته پاچ ــى بى ــى، ئهنئهنىن ! ى، ئهخالقن

ــزدا    ــدۇ، اليىقىڭى ــاڭ بولىۋاتى ــزگه پۇتلىكاش ــىزنىڭ ھهرىكىتىڭى ــۇ س ئۆيم
 تۇرۇشــتا، -مــېڭىش» ئــازات بولغــان ئايــال«! چاققــان بۇاللمايۋاتىــسىز

ــرەك -گهپ ــى كې ــارتىملىق بولۇش ــۆزدە ت ــلىرىڭىزدىكى 1 س ــىرىن چۈش  ش
! ولۇشـقا جهلـب قىلغـۇڭىز يوقمـۇ؟       بىر سىنى كهلگۈسـىدىكى ھهمراھىڭىـز ب      

ئهڭ مــۇھىمى !  بىرنــى جهلــب قىاللمىــسىڭىز، يهنه بىرنــى جهلــب قىلىــڭ
ــدىغان  ــدىغان، ســىزگه قىزىقى ــزدەپ تۇرى ــا ... ســىزنى ئى ســىزگه مهھلىي
 شـــۇنىڭ بىـــلهن 1بولىـــدىغان ئـــادەملهر چىقىـــپ تۇرۇشـــى كېـــرەك

 ســـۆز ۋە ئىـــش ھهرىكهتلىرىـــدە   -ئۇنىۋېرســـىتېت قىزلىـــرى گهپ 
بــــــۇ . اليــــــدىغان ۋە نايناقاليــــــدىغان بولۇشــــــتى  غىلجىڭ

ــان«، »زامانىۋىالشــقان« ــازات بولغ ــۇپ » ئ ــسى بول ــڭ بهلگى ئايالالرنى
ــدى ــر  . قال ــالالر كــوچىالردا پهســلىمهيدىغان، جىمىمايــدىغان بى ــۇ ئاي ب

سۇيقهســتچىلهرنىڭ مهقــسىتى شــۇ ... ئــازغۇنلۇق دولقــۇنى پهيــدا قىلــدى
  .ئىدى

ــۆي ــڭ  ... ئـــ ــىتېت قىزلىرىنىـــ ــدا ئۇنىۋېرســـ ئهڭ ئاخىرىـــ
  .ئوياليدىغىنى
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ــۆي ــالغۇزلۇق ۋە    ... ئ ــسىرەش، ي ــا يېتىم ــىتېت قىزلىرىغ ئۇنىۋېرس
ئۆيــــدە تــــۇرۇش . بىگــــانىلىق ئۇۋىــــسى قىلىــــپ كۆرســــىتىلدى

ئۇنىۋېرســـىتېت قىزلىرىغـــا اليىـــق كهلمهيـــدىغان ئهيىبلىـــك ئىـــشقا 
  .ئايالندى

ئــۆي دېــمهك ســىقىلىش   ... ئــۆي دېــمهك زىنــدان دېمهكتــۇر   
ــۇر ــۆ... دېمهكت ــۇر  ئ ــاراڭغۇلۇق دېمهكت ــمهك ق ــمهك  ... ي دې ــۆي دې ئ

ئـــۆي دېـــمهك ... دىـــن قالغـــان قـــاالقلىقتۇر»نـــامهھرەملهر دەۋرى«
ئــۆي دېــمهك ... ئوتتــۇرا ئهســىر زۇلمهتلىرىنىــڭ چىرىــك ئهنئهنىــسىدۇر

ئــۆي دېــمهك جهمئىيهتنىــڭ پــالهچ ... ئهرنىــڭ دېكتاتۇرســى دېمهكتــۇر
ــۇر  ــشى دېمهكت ــنىگه چېكىنى ــى، كهي ــالهتكه چۈشۈش ــىتېت .. .ھ ئۇنىۋېرس

ــالنى ئهرگه قـــۇل قىلىـــپ بهرگـــۈچى ئهنئهنىلهرنىـــڭ   قىزلىـــرى ئايـ
. زىندانىــدا بىلىمــسىز مۇمىلىرىــدەك ئۆيــدە ئولتــۇرغىلى ئوقۇمىغــان     

خىـزمهت قىلغانـدىال ئـۆزىگه خـاس        . بهلكى خىزمهت قىلغىلـى ئوقۇغـان     
ئايــال . كىملىكــكه ئىــگه بولــۇپ مــۇكهممهل ئىنــسان بــولغىلى بولىــدۇ 

ــدە نېمىــ  ــۇ؟   ئۆي ــر يۇغىلىم ــى، كى ــاق ئهتكىل ــدۇ؟ تام ... دەپ ئولتۇرى
ــۇس   ــش نۇم ــداق قىلى ــاال     ! بۇن ــۇپ، ب ــاال تۇغ ــۈرۈپ، ب ــاق كۆت قورس

ــمايدۇ،    ــزمهتكه پۇتالش ــۇش، خى ــاال تۇغ ــاققىلىمۇ؟ ب ــقان «ب زامانىۋىالش
ــالالر ــلهن    » ئاي ــۇش بى ــاھلىق تۇرم ــپ نىك ــكۈلچىلىكنى يېڭى ــۇ مۈش ب

ــلۇق ھهل قىلىۋال ــىۋىتىنى ئوڭۇشــــ ــزمهت مۇناســــ ــانخىــــ . غــــ
ــسا   ــزمهت قىلـ ــا ئوخـــشاشال خىـ ــۇ بۇرۇنقىغـ نىكاھالنغانـــدىن كېيىنمـ

  !بولىۋېرىدۇ، ئهڭ مۇھىمى خىزمهت
بىــز بــۇ يهردە بــۇ بۇلغىنىــشالر بىــلهن، ياۋرۇپالىقالرنىــڭ ئايــالنى  
ــى    ــاللىق پىترەتن ــپ بهرگهن ئاي ــا يارىتى ــله ئايالالرغ ــتۈرۈپ، ال ئهرلهش

ــشالردىن چېك   ــاس ئىـ ــا خـ ــالالرنى ئايالغـ ــۇزۇپ، ئايـ ــدۈرۈپ، بـ ىنـ
ــالالرنى    ــدىن؛ ئاي ــا ئايالندۇرۇۋالغانلىقى ــدۇرۇش قورالىغ ــهھۋەتنى قان ش
ــزمهتكه      ــدىن خى ــى ئۆي ــڭ دىققىتىن ــيلهپ، ئايالالرنى ــچه تهربى ئهرەن
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بۇراشـــتىن كېلىـــپ چىققـــان ئاســـارەتلهر بـــلهن مۇنـــازىرە قىلىـــپ  
  .ئولتۇرمايمىز

  بىــزگه  ①.بــۇ بۇلغىنىــشالر بىــلهن مۇنــازىرە قىلىــپ ئولتۇرمــايمىز
ياۋرۇپــالىق ئايــالالر ئــۆزى بــۇ بۇلغىنىــشتىن چارچــاپ، : ۇ كۇپــايىكىشــ

ــلىدى   ــشكه باش ــشقا ئىنتىلى ــرەتكه قايتى ــۆيگه ۋە پىت ــڭ  . ئ ــۇ ئويۇننى ب
  ...ئايالالرنىڭ پايدىسىغا چىقمىغانلىقىنى بايقاشقا باشلىدى

ــسىنى    ــش لىنىيىـ ــدىن چىقىـ ــۇلمانالرنىڭ يولـ ــز پهقهت مۇسـ بىـ
ــتچىلهرنىڭ ئ  ــپ، سۈيقهس ــويالپ مېڭى ــا ۋە  ب ــسىنى تۇتق ــالالر مهسىلى اي

ــان    ــى باي ــسهتكه يهتكهنلىكىن ــۇرۇپ، مهق ــپ ت ــىته قىلى ــۈك ۋاس ئۈنۈمل
  .قىلماقچىمىز

ــۇرال  ــۇھىم ق ــت ئهڭ م ــدى  ... گېزى ــكهت قىلمى ــالغۇز ھهرى ــت ي . گېزى
قاتـارلىق قـورالالر    ... بهلكى ھېكـايه سـهھنه ئهسـهرلىرى، كىنـو، رادىئـو          

ــدى  ــكهت قىل ــرلىكته ھهرى ــلهن بى ــايه ۋە. بى ــهرلىرى ھېك ــهھنه ئهس  س
. تهرجىــمه قىلىــشتىن باشــلىنىپ، ئىجــادىي يېــزىش بىــلهن ئاخىرالشــتى 

ــولىرى قۇيۇلـــدى  ــچه چهتئهلنىـــڭ كىنـ ــۇزۇن مهزگىلگىـ ــنچه . ئـ كېيىـ
ئۆزىمىزنىــڭ تىلىــدا مىللىــي فىلىملىرىمىزنىــڭ بولماســلىقى نومــۇس      

ــدى  ــدا بول ــدىغانالر پهي ــلهن . دەي ــۇنىڭ بى ــۆپ  ش ــشچانلىقالر  ك تىرى
رادىئـــو . اخىرى شـــۇنداق فىلىملهرمـــۇ بـــار بولـــدىكۆرســـىتىلىپ ئـــ

لـېكىن ئـۇ ناھـايىتى تىـزال        . ئاڭلىتىش بىرقهدەر كېـيىن بارلىققـا كهلـدى       
  .كارۋانغا يېتىشىپ چوڭ توپقا قوشۇلدى

 مۇسۇلمانالرنى -  ، بىر نىشانغا  مۈرىگه تىرەپ-بۇ قورالالر مۈرىنى
، دىنىي قىممهت  نىشانىغا ، ئهنئهنىدىن قايتۇرۇش  ، ئهخالقتىن دىندىن

-يولىنى دىنىي قىممهت ھاياتلىق،  قاراشالرنى نهزەرگه ئالمايدىغان
  پائالىيهت    ۋە  ، ئادەت  ، ئىرادە تهپهككۇر ،  ئالمايدىغان قاراشالردىن 

  
  

ــىلىدە  ① ــۇ مهس ــسان   «مهن ب ــىدىكى ئىن ــسالمىيزم ئوتتۇرس ــلهن ئى ــالىزم بى ــسالمنىڭ «، »ماتىرىي ئى
ــۇلى  ــيلهش ئۇس ــادەم تهربى ــرى «، »ئ ــر ئېقىملى ــدىكى پىكى ــازىرقى زامان ــازىرە  » ھ ــابالردا مۇن ــگهن كىت دې

  .بۇ يهردە يهنه قايتا مۇنازىرە قىلىپ ئولتۇرمايمهن. قىلغان
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،  شــهكىللىرىدە دىنىــي قىمــمهت قاراشــالرغا ئىلتىجــا قىلمايــدىغان 
بهلكــى دىننىــڭ گېپــى چىقــسىال، دىننــى مهســخىرە قىلىــدىغان ۋە       

ــدىغان   ــق قىلى ــى «زاڭلى ــيهتيېڭ ــاخىرى  » جهمئى ــا ئ ــۇرۇش پىالنىغ ق
  .يهتتى

ــىمىزنىڭ     ــۆزلهپ ئولتۇرۇش ــسىدا س ــىتىلهر توغرى ــۇ ۋاس ــۇ يهردە ب ب
ــوق ــاجىتى يـ ــپ   . ھـ ــىنقويغۇ كېلىـ ــۋىزور ۋە سـ ــتىالرغا تېلېـ ــۇ ۋاسـ بـ

قوشـــۇلغاندىن كېـــيىن مۇســـۇلمانالرنىڭ ھاياتىـــدا پهيـــدا بولغـــان  
مـــۇ ۋەيـــران قىلغـــۇچ ئاســـارەتلهر توغرىـــسىدا سۆزلىـــشىمىزنىڭ تېخى

ــوق ــاجىتى ي ــاللىق . ھ ــي رېئ ــر ئهمهلى ــۇ بى ــۈنكى ب ــشىلهر . چ ــۇنى كى ئ
ــدۇ   ــۆرۈپ تۇرىۋاتىـ ــت كـ ــۈنى، ھهرۋاقىـ ــىتىلهرنىڭ  . ھهركـ ــۇ ۋاسـ بـ

ــدۇ   ــلهن كۆرۈۋاتى ــۆزى بى ــارەتلىرىنى ك ــى ئاس ــل . پهرزەنتلهردىك ھهرخى
ــاقالپ   ــارەتلهردىن سـ ــارەتلهرنى چهكـــلهپ، پهرزەنتلهرنـــى ئاسـ ئاسـ

ــدۇ  ــۇربى يهتمهيۋاتى ــشقا ق ــز. قېلى ــسىدا  بى ــشالرنىڭ ئارقى ــۇ ئى  پهقهت ب
ــشىمىزغا      ــهۋۋۇر قىلى ــى تهس ــتلىك پىالنن ــان سۇيىقهس ــۇرۇنۇپ ياتق يوش

  .نى ئوتتۇرىغا قويىمىز»ئهۋرىشكىلهر«ياردىمى تېگىدىغان ئازغىنه 
ئــــۆز نامىــــدا ژۇرنــــال چىقىرىــــپ ) ئايــــال(روز يۈســــۈف 

ئاخبـاراتچىلىق بىـلهن شۇغۇللىنىـشتىن بـۇرۇن سـهھنىدە ئويـۇن قۇيـۇش        
ــل ــۇغۇلالنغانبى ــدۇ  . هن ش ــداق يازى ــسىگه مۇن ــدىلىك خاتىرى ــۇ كۈن : ئ

. ھۆكـــۈمهتتىن ئويـــۇن قۇيۇشـــقا يـــاردەم قىلىـــشنى تهلهپ قىلـــدىم«
. ئهينــــى ۋاقتىــــدا مىــــسىرنى بېرىتــــانىيه بىۋاســــته باشــــقۇراتتى

مىــسىرنىڭ ئهينــى ۋاقتىــدىكى ھهقىقــى ( بىرىتانىيهنىــڭ بــاش ۋەكىلــى 
ــدارى ــ ) : ھۆكۈم ــۇن قوي ــپ ئوي ــا بېرى ــاردەمگه يېزىغ ــال ي سىڭىز دەرھ

  ».ئېرىشىسىز، دېدى
ــق  ــشان ئېنى ــهن    . نى ــدا ئاساس ــى ۋاقتى ــدا ئهين ــسىر يېزىلىرى مى

مۇســۇلمانالردىن ۋە ئهخالقنــى ســاقلىغۇچىالر، ئىــسالمدىن ئېلىنغــان     
ــۇچىالر   ــايه قىلغ ــاتتىق رېئ ــرىگه ق ــئهنىلهرگه گهرچه (ئهنئهنىلى ــۇ ئهن ب

ھىجـاب سـېلىش،    . ئىـدى بـار   ) قىسمهن ئـازغۇنلۇقالر قوشـۇلغان بولـسىمۇ      
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ــالالرنى    ــۇمهن ئايـ ــاقالش، ئومـ ــابروينى سـ ــۇش، ئـ ــك بولـ ئىپپهتلىـ
ــزىلىقالر     ــاقالش يې ــشتىن س ــاپتىن چىقى ــكۈنلىكتىن، ت ــلىكتىن، چۈش پهس

يېزىلىقالرنىـڭ بـۇ    . ئهڭ قاتتىق رېئـايه قىلىـدىغان بىـر ئهنـئهنه ئىـدى           
ــتچىلهرنىڭ     ــوقكى، سۇيقهس ــهك ي ــشى ش ــاقالپ قېلى ــى س ــل ئهنئهنىن خى

ــدى ــدى ئالدى ــوڭ داۋان ئى ــر چ ــزا  . كى بى ــى يې ــۆپ يىرىن ــسىرنىڭ ك مى
پـايتهخىتال بۇزۇلـۇپ يېـزا سـاقلىنىپ قالـسا پىـالن تولـۇق              . ئىگهللىگهن

بـــۇ سۇيقهســـتچىلهرنىڭ يـــولىنى ئۇزارتىۋېتىـــدۇ، . ئىـــشقا ئاشـــمايدۇ
ــدۇ  ــىنى ئېغىرلىتىۋېتى ــۋىزىيه    . جاپاس ــو، تېلې ــى رادىئ ــدا تېخ ــۇ چاغ ئ

ــاش ۋ  ــڭ ب ــا، بىرتانىينى ــۈفنى  بولمىغاچق ــى روز يۈس ــل  (ەكىل ــاش ۋەكى ب
يېزىغـا يولغـا    ) ئۇنىڭ مـاھىيىتى ۋە رولىنـى ناھـايىتى ئوبـدان بىلهتتـى           

ئۇنىــڭ قويغــان ئويــۇنى يېزىلىقالرنــى ئــازراق بولــسىمۇ      . ســالىدۇ
يېــــزىلىقالر . ئهنئهنىــــدىن تهۋرىتىــــپ قالــــسا ئهجهب ئهمهس  

  .ۇئاسسىمىلياتسىيه بولۇشقا باشلىسا ئىشالر ئاسان يۈرۈشۈپ كېتىد
. تۇغمــا تــاالنتلىق كۈلــدۈرگه ئارتىــسى) ئايــال(نهجىــب رەيهــانى 

ئـۇ سـهنئهت بىـلهن بولـۇپ        . سهھنه پىـرى دېيىـشىدۇ    : ئوبزورچىالر ئۇنى 
كېتىـــپ، ئۆزىنىـــڭ خرىـــستىئانلىقنى گاھىـــدا ئېـــسىدىن چىقىرىـــپ  

ــدۇ   ــۇپ قالماي ــز ئۇنت ــا ھهرگى ــسىمۇ، ئهمم ــهنئهت  . قوي ــۇ س ــى ئ بهلك
كىــشىلهر ســېهىرلىك . ادىغا يهتكۈزىــدۇئــارقىلىق خرىــستىئانلىقنى ھهقــد

ــان     ــۇ تۇيمىغ ــكه، ئۆزىم ــۇپ كهتكهچ ــۇن بول ــا مهپت ــهنئهت ئويۇنىغ س
ئـۇ ئـۆزى ئىـشلىگهن بىـر فىلىمـدا          . ھالدا ئۇنىـڭ تهسـىرىگه ئۇچرايـدۇ      

ئهرەب تىلــى ئوقۇتقۇچىــسىنى ۋە ئهرەب تىلىنــى مهقــسهتلىك ھالــدا     
ــى ئوقۇتقۇچ    ــپ، ئهرەب تىل ــخىرە قىلى ــلهن مهس ــارلىق بى ــسىنى مهكك ى

ــدىغان      ــۆرمىتىنى قوزغىماي ــدىغان، ھ ــسىنى قوزغاي ــشىنىڭ مهسخىرى كى
ــاپهتته تهســۋىرلهيدۇ ــز مــۇزاكىرە دەرســىدە  . بىچــارە قىي ــر ناينــاق قى بى

غاپىـــل . ئهرەبـــچه تېكىـــستنى كۈلكىلىـــك خاتـــا تهلهپپـــۇز قىلىـــدۇ
ــدۇ   ــا كۈلى ــادەملهر بۇنىڭغ ــۈرەتلهر    . ئ ــا س ــۇن چاتم ــۇ خۇت ــېكىن ب ل

ــۇز   ــا تهلهپپ ــارقىلىق خات ــسىزلىكىنى، ئهرەب   ئ ــڭ ئهيىب ــان قىزنى  قىلغ
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ــى،    ــل ئىكهنلىكىن ــر تى ــان بى ــيىن بولغ ــىنىش قى ــۇنداق چۈش ــڭ ش تىلىنى
ــۇق    ــڭ تول ــسىمۇ ، ئۆگهنگۈچىنى ــشىپ ئۆگهت ــانچه تېرى ــۈچى ق ئۆگهتك

  .ئۆگىنىۋااللمايدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ
جۇرجى زەيـدان بىـر تـۇغقىنى ئهيمىـل زەيـدان بىـلهن بىرلىـشىپ               

ــى ــالل گېزىتىن ــدىھى ــىس قىل ــسىردا  .  تهس ــسى مى ــۇ ئىككى ــلىدە ب ئهس
جــۇرجى . گېزىتچىلىــك قىلغىلــى كهلــگهن لىۋانلىــق خرىــستىئانالر ئىــدى

يىرىـــك » ئىـــسالمچه«زەيـــدان ئاخبـــاراتچى بولغاننىـــڭ ئۈســـتىگه 
. ئــۇ ئىــسالم تارىخىغــا بهدىئىــي تــون كىيگۈزىــدۇ. ئهســهر يازغۇچىــسى

ــسلهرنى    ــارىخى ھادى ــا ت ــانچه رومانلىرىغ ــر ق ــۇ بى ــۈش ئ ــا كۆرۈن ئارق
خېلـى يـۇقىرى ئهدەبىـي دىتقـا ئىـگه       ئۇ شـۇ دەۋرگه نىـسبهتهن  . قىلغان

ــاتتىق      ــدى ۋە ق ــب قىل ــاتتىق جهل ــۆزىگه ق ــۇرمهنلهرنى ئ ــۇپ، ئوق بول
  .تهسىر كۆرسهتتى

  ئۇ ئىسالم تارىخىنى قانداق يورۇتتى؟
ئـــۇ بىـــر قېتىممـــۇ، ئۇنتـــۇپ قېلىـــپ بولـــسىمۇ مۇســـۇلمانالرنى 

ــۇرۇپ   ــدا ت ــسالمىي مهيدان ــدى ئى ــۋىرلهپ باقمى ــۇلمانالردا .  تهس مۇس
ــان  ــسالمىي ش ــاپ   -ئى ــى قوزغ ــرلىنىش تۇيغۇس ــلهن پهخى ــهرەپلهر بى  ش

 تاماشـىغا غهرق    -ئۇنىـڭ تهسـۋىرىدە مۇسـۇلمانالر يـا ئويـۇن         . باقمىدى
ــال   ــهھۋانىيهتكه، م ــۇپ ش ــدۇ  -بول ــا بېرىلى ــۈككه، ھوقۇقق ــاكى . مۈل ي

مانالرغا بىــر يهھــۇدى يــاكى ناســارا مۇســۇل -ئهھلــى كىتابنىــڭ بىــرى 
ــشقا     ــرا قىلىـ ــى ئىجـ ــىتىپ، پىالننـ ــالن كۆرسـ ــىتىپ، پىـ ــول كۆرسـ يـ
ياردەملهشسه، مۇسـۇلمانالر كىـشىنى قايىـل قىلغـۇدەك ئۇلـۇغ ئىـشالرنى             

نـاۋادا ئهھلـى كىتابنىـڭ بىرەرسـى بولمـاي قالـسا، مۇسـۇلمانالر              . قىلىدۇ
ــۇن ــاالش -ئوي ــىغا، دەت ــتلهرگه - تاماش ــكهش سۇيقهس ــا، پهس ...  نىزاغ

ــۇپ ــغۇل بولـ ــدۇمهشـ ــۆزىنى زايه قىلىۋېتىـ ــدا؟ ... ، ئـ ــسى زامانـ قايـ
ــۆزىگه      ــانى ئـ ــۈن دۇنيـ ــپ پۈتـ ــۇدرەت تېپىـ ــۇلمانالر ئهڭ قـ مۇسـ

  . بويسۇندۇرغان زاماندا
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ــو       ــهرلىرى ۋە كىن ــهھنه ئهس ــستالر، س ــايه پوۋى ــۈك ھېك ــر بۆل بى
ــدى     ــى تهكرارلى ــرال تېمىن ــلهن بى ــهكىللهر بى ــۈك ش ــلهر تۈرل ــۇ . فىلىم ب

كـۆپىنچه سـتودېنت يـاكى      (بىـر قىـز     تېمىنىڭ خۇالسـه مهزمـۇنى شـۇكى،        
ــۇئهللىمه ــسىدا     ) م ــسىنىڭ ئوتتۇرى ــار، ئىككى ــتى ب ــۇل دوس ــڭ ئوغ نى

ــان  ــشالر بولغ ــل ئى ــان  . ھهرخى ــاقچى بولغ ــوي قىلم ــۇالر ت ــدىن ئ . ئان
ئــانىالر -كــۆپىنچه يېزىلىــق ئاتــا(ئانىــسى قوشــۇلمىغان، -قىزنىــڭ ئاتــا

ىنىــڭ ئانــا ئۆز-چــۈنكى ئاتــا) ئــانىالر-يــاكى ئهنئهنىچــى قــاالق ئاتــا
ــئهنىگه     ــاكى ئهن ــقان، ي ــپ قۇيۇش ــا ئهر تېپى ــاي قىزىغ ــا باقم قاالقلىقىغ
ئهگىــشىپ قىزىنــى تهگكۈســى بــار ئهرگه بهرمهســلىك ئۈچــۈنال، پهقهت 

ھېكــايه يــاكى ســهھنه ئهســىرى يــاكى  . شــۇنىڭ ئۈچــۈنال قوشــۇلمىغان
فىلىمنىــڭ داۋامىــدا قىــز ھهرخىــل ئۇســۇل بىــلهن ئۆزىنىــڭ مهيدانىــدا  

ــدۇ  ــڭ تۇرى ــا. چى ــدۇ  -ئات ــان ئهرگه تهگمهي ــسى تاپق ــامىنى .  ئانى ي
ھهرھالــدا قىزنىــڭ . كهلــسه ئــۆيىنى تاشــالپ ســۆيگىنى بىــلهن قاچىــدۇ 

 ئانـا قوشـۇلۇپ، يـاكى تهرەققىيـپهرۋەر         -چىڭ تۇرۇۋېلىـشى بىـلهن ئاتـا      
 ئانــا تهســلىم بولــۇپ، يــاكى قىزنىــڭ تــوغرا قىلغانلىقىغــا، -قىزغــا ئاتــا

غــا ئــاۋۋال ئانــا قايىــل بولــۇپ،  ئانىنىــڭ خاتــا قىلغانلىقىغانلىقى-ئاتــا
ھىجــابنى . ئانــدىن ئانــا دادىنــى قايىــل قىلىــپ ھېكــايه ئاخىرلىــشىدۇ

ــي      ــشىش ئهخالقىــ ــلهن ئارىلىــ ــامهھرەملهر بىــ ــۋېتىش، نــ ئېلىــ
چۈشــكۈنلۈككه ئېلىــپ بارىــدۇ دېگهنــلهرگه رەددىــيه بېــرىش ئۈچــۈن، 

جهمئىــيهت : بىــر بۆلــۈك يــازغۇچىالر بىــرال ۋاقىتتــا شــۇنداق دېيىــشتىكى 
ــالىي ئهمهس    ئه ــايهتتىن خ ــۇ جىن ــان ۋاقىتتىم ــايه قىلغ ــئهنىلهرگه رېئ ن

  .ھىجابنىڭ ئاستىدىمۇ پاھىشه بولىۋېرەتتى. ئىدى
ئهنئهنىگه قاتتىق رېئايه قىلىدىغان جهمئىيهت (جهمئىيهتنىڭ 

پهيغهمبهر . جىنايهتتىن خالىي بولماسلىقى بىر ھهقىقهت) بولسىمۇ
ىشالر يۈزبهرگهنلىكى بۇنىڭغا ئهلهيهىسساالمنىڭ جهمئىيتىدىمۇ بۇزۇق ئ

لېكىن ھهرقانداق جهمئىيهتته بۇزۇق ئىشالر يۈزبهرگهن . يېتهرلىك دەلىل
ئىكهن ئۇنداقتا دىننىڭ پايدىسى يوق، ئهخالقنىڭ پايدىسى يوق، 
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ئهنئهنىنىڭ پايدىسى يوق، ئهخالقى يوليۇرۇقالرنىڭ قىممىتى يوق دېيىش 
نايهت ناھايىتى ئاز يۈز جى. دېيىش ئاغزىغا كهلگهنچه بىلجىرالشتۇر

بىرىدىغان، يۈز بهرگهن جىنايهتلهر ئىنكار قىلىنىدىغان ۋە تېگىشلىك 
جازاغا تارتىلىدىغان جهمئىيهت بىلهن پاھىشىگه توشۇپ كهتكهن، 
ئىپپهتلىك بولۇش ئىنكار قىلىنىدىغان جهمئىيهت ئوتتۇرىسىدا ناھايىتى 

  .چوڭ پهرق بار
ژورنىلىدا ئېالن قىلىنغان  ① » روز يۈسۈف «ئېهسان ئابدۇقۇددۇس 

ھهربىر قىزدىن سۆيگىنىنىڭ قولىدىن «: كۆرسهتمىلىرىدە مۇنداق يازىدۇ
بۇ مېنىڭ سۆيگىنىم، : تۇتۇپ، دادىسىنىڭ ئالدىغا ئاپىرىپ، دادىسىغا

  »!دېيىشىنى تهلهپ قىلىمهن
دە ئـــېالن »كۈنـــدىلىك خهۋەرلهر گېزىتـــى«ئهنىـــيس مهنـــسۇر 

ــهتمىلىرىدە مۇنــ   ــان كۆرس ــدۇقىلىنغ ــر  «: داق يازى ــدىكى بى گېرمانىيى
ــىدىكى   ــىتېت سهيناسـ ــدىم، ئۇنىۋېرسـ ــارەت قىلـ ــىتېتنى زىيـ ئۇنىۋېرسـ

: قىزالرنىـڭ ئوڭـدا ياتقـانلىقىنى كـۆرۈپ       - جـۈپ ئوغـۇل      -چىملىقتا جۈپ 
قاچـــانمۇ ئاســـيوت ئۇنۋېرىـــستىتىدا مۇشـــۇنداق كۆرۈنۈشـــلهرنى     
 كـــۆرەرمهن؟ مىـــسىرلىقالر قاچـــانمۇ شـــۇنداق ئىـــشالرغا ئـــادەتلىنهر 

ــدە ــدىم كۆڭلۈمــ ــان،  »دېيهلىــ ــقا يهنه مىڭلىغــ ــدىن باشــ بۇنىڭــ
ــۈرەتلهر ــېرىق ناخـــشىالر... مىليونلىغـــان يالىڭـــاچ سـ ــېرىق ... سـ سـ

ــرلهر ــو،  ... پىكىـ ــال، رادىئـــو، كىنـ ســـېرى تـــوچكىالر گېزىـــت، ژۇرنـ
كــوچىالردا، ئىــشخانىالردا، قاتنــاش   . لهرنــى قاپلىــدى ... تېلېــۋزىيه

ــاقالردا م  ــاچ قىرغ ــتىلىرىدا، يالىڭ ــاچ  ۋاس ــان يالىڭ ــان، مىليونلىغ ىڭلىغ
 تېلىـــــۋىزىيهلهر كـــــۆرۈرمهن ۋە -رادىئـــــو ، كىنـــــو...تهنـــــلهر

ــۈچهكلىكلهر    ــېڭدۈرىۋاتقان پ ــا س ــڭ روھىغ ــشىنى ... ئاڭالرمهنلهرنى كى
 اللهقـــا،...ئۈندىمهيـــدىغان پـــۈچهكلىكلهر ئوڭلۇققىنـــا بىـــر ئىـــشقا

 ئاخىرەت كۈنىـسىگه، الـله يولىـدا جىهـاد قىلىـشقا يۈزلهندۈرمهيـدىغان            
  ...پۈچهكلىكلهر

  
  .روز يۈسۈپ ئېهسان ئابدۇقۇددۇسنىڭ ئانىسى بولۇپ كېيىن ئۇ شۇ ناملىق بىر ژورنالنى تهسىس قىلغان ①



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
426

ــالالر      ــرال ئاي ــشتا بى ــدىن ئايرى ــسالمىي يىلتىزى ــى ئى جهمئىيهتن
ــوزۇقچىلىقالرال      ــى ب ــان ئهخالق ــپ چىقق ــدىن كېلى ــسى ۋە ئۇنىڭ مهسىلى

هدە ئهتراپلىــق تىرىــشچانلىق بهلكــى ھهمــمه ســاھ. ئىــشقا ســېلىنمىدى
ــىتىلدى ــدىن كېلىـــپ  . كۆرسـ ــسى ۋە ئۇنىڭـ ــالالر مهسىلىـ دەرۋەقه ئايـ

ــدى   ــوڭ رول ئوينى ــدىن چ ــۇزۇقچىلىقالر ھهممى ــى ب ــان ئهخالق ــۇ . چىقق ب
يهردە ئىــدىيىۋى ھۇجــۇم كهڭ پائــالىيهت ئېلىــپ بارغــان ئىككــى      

بـۇ ئىككـى سـاھه تهپهككـۇر ۋە سىياسـهت           . ساھهنى كۆرسىتىپ ئـۆتىمىز   
  .هسىدۇرساھ
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   تهپهككۇر ساھهسى-4
ــىدە  ــۇر ۋە ئهدەبىيــــات ساھهســ » يىڭــــى ئهۋالدالر«تهپهككــ

ــلىرىدىن    ــات مىراسـ ــۇر ۋە ئهدەبىيـ ــان تهپهككـ ــسالمدىن ئېلىنغـ ئىـ
  .مهقسهتلىك ئۈزىۋېتىلدى

ــا ۋە ئۇنىڭچىلىــك ئــورنى يــوق       ــدۇل ئهزىــز پهھمــى پاش ئاب
ــۈرك تىلى   ــۈرك ت ــا ت ــادەملهر ئات ــۇنچه ئ ــتۇرغاندەك  بىرم ــى التىنچىالش ن

بـــۇ . ئهرەب يېزىقىنىمـــۇ التىنچىالشتۇرۇشـــنى تهشـــهببۇس قىلـــدى   
تهشــهببۇس بۆشــۈكىدىال ئۇجۇقــۇپ قېلىــپ بىــر قهدەممــۇ ئالــدىغا       

ــدى ــى  . ماڭالمىـ ــالپ ئهرەب تىلـ ــڭ يىلـ ــۇلمانالرغا مىـ ــۈن مۇسـ پۈتـ
ئـــۆگهتكهن ئهزھهرنـــى قوينىغـــا ئالغـــان بىـــر شـــهھهردە مۇنـــداق 

يهنه . زىنالىـــشى مـــۇمكىن ئهمهس ئىـــدىتهشهببۇســـنىڭ ئۇتـــۇق قا
ــدا   ــامىيه تىلىـ ــاتنى ئـ ــۇنچىالر ئهدەبىيـ ــك  (بىرمـ ــسىرنىڭ يهرلىـ مىـ

  .يېزىشنى تهشهببۇس قىلدى) شېۋىسى
ــۈپ،     ــپ، ئۆس ــا ئايلىنى ــات تىلىغ ــۇر ۋە ئهدەبىي ــل تهپهكك ــۇ تى ب

خــۇددى . ۋايىغــا يېتىــپ، ئهرەب تىلىنــى ئۆلتۈرســه ئهجهب ئهمهس   
فرانــسۇز، ئىتالىيــان ۋە باشــقا تىلــالر التىــن تىلىــدىن شــاخالپ چىققــان 

  .جانلىق تىلالرغا ئايلىنىپ ئاناتىلىنى ئۆلتۈرگهندەك
بــۇ تهشــهببۇس تاھــازىرغىچه قىلىنغــان بولــسىمۇ، قۇرئاننىــڭ      

ــدى  ــۇبىيهتكه ئۇچرى ــهۋەبىدىن مهغل ــدەك  . س ــاننى قوغدىغان ــله قۇرئ ال
قۇرئــاننى ھهقىــقهتهن بىــز نازىــل «: قۇرئــان تىلىنىمــۇ قوغــداپ قالــدى

  )ئايهت-9سۈرە ھىجرى (» ىلدۇق ئۇنى چوقۇم قوغدايمىزق
ــاالمۇلالنى   « ــسۇن دەپ كــ ــىلهرنى چۈشهنــ ــسىزكى، ســ شۈبهىــ

  )ئايهت-2سۈرە يۈسۈف (» .ئهرەبچه قۇرئان قىلدۇق
بــــۇ ئهھــــۋال غهربلهشــــتۈرۈش تهرەپــــدارلىرىنى ناھــــايىتى 

ــدۈرمهكته  ــېلىههم غهزەپلهن ــدۈردى،،، ھ ــى . غهزەپلهن ــۇالر ئهرەب تىلىن ئ
ــى  ــم  تىلىنـ ــات، ئىلىـ ــۇر، ئهدەبىيـ ــال؛ تهپهككـ پهن ۋە -تهس، قاتمـ

ــدۇ دەپ   ــدىكىنى ئىپادىلىيهلمهيـــ ــهنئهتته كۆڭۈلـــ ــى «ســـ يېڭـــ
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تىلىنـى تولـۇق    الرغا سـهت كۆرسـىتىپ باققـان بولـسىمۇ، ئهرەب    »ئهۋالد
بىــراق ئــۇالر باشــقا ئۇســۇلالر بىــلهن . يــوقىتىش مهقــسىتىگه يېتهلمىــدى

تتۇرســىدىكى مۇناســىۋەتنى يىڭــى ئهۋالدالر بىــلهن ئىــسالمىي مىــراس ئو
تهدرىجــى «بــۇ ئۇســۇلالرنىڭ بىــرى . ئــۈزدى يــاكى ئاجىزالشــتۇرىۋەتتى

ــات ــىدە ۋە   » تهرەققىي ــي پهن ساھهس ــلىدىكى تهبئى ــسىنى ئهس نهزەرىيى
تهپهككـــۇر، ئىجتىمـــائىيهت ۋە ئهخـــالق ساھهســـىدە ئوخـــشاشال     

ــارقىتىش ــي پهن  . ت ــارقىلىق تهبىئى ــولى ئ ــۇدىيالرنى ق ــيه يهھ ــۇ نهزەرى ب
ــان ساھه ــىگه يامرىغـ ــائىي پهن ساھهسـ ــىدىن ئىجتىمـ ــى . سـ تهدرىجـ

ــى      ــداق يېڭ ــۇكى، ھهرقان ــى ش ــسىنىڭ تهقهززاس ــات نهزەرىيى تهرەققىي
باشــقا ســهۋەب . نهرســه يېڭــى بولغــانلىقى ئۈچــۈنال كونىــدىن ياخــشى

ئىــسالمنىڭ . بولمىــسىمۇ كونــا كونــا بولغــانلىقى ئۈچــۈنال ئهســكى     
. كـۆپرەك ۋاقىـت ئـۆتتى     ھهممىسى كونا، ئۇنىڭغا ئـون ئـۈچ ئهسـىردىن          

شــۇڭا تهرەققىيــات ئىــسالمنى تاشــلىۋېتىپ كېيىنكــى يېڭــى نهرســىلهرنى 
ــدۇ ــا  ... تۇتۇشــنى تهلهپ قىلى ــز ياۋرۇپ كېيىنكــى يېڭــى نهرســه دېگىنىمى

  .شۇڭا بۇ ھهزارەتنى تۇتۇپ ئىسالمنى تاشالش كېرەك... ھهزارىتى
چـــۈنكى . دەســـلىۋىدە بـــۇ بىـــرال ســـهۋەب يېتهرلىـــك ئهمهس 

تهرەققىياتقـــــا تهرەققىيـــــپهرۋەرلهر ئىـــــشهنگهندەك » قـــــاالقالر«
ــشهنمهيدۇ ــۇلمانالرنىڭ     . ئى ــتىن مۇس ــر تهرەپ ــى بى ــۇ پىكىرن ــۇڭا ب ش

ــتىن     ــر تهرەپ ــتۇرىدىغان، يهنهبى ــىنى ئاجىزالش ــڭ تۇرۇش ــسالمدا چى ئى
ســـهۋەبلهر » ئويـــدۇرما«تهرەققىيـــات ئىدىيىـــسىنى كۈچهيتىـــدىغان 

ــرەك  ــۈچهيتىش كې ــلهن ك ــدىال مۇ. بى ــۇنداق قىلغان ــلهن ش ــۇلمانالر بى س
ــدۇ   ــۇزغىلى بولى ــىۋەتنى ب ــىدىكى مۇناس ــسالم ئوتتۇرس ــدۇرما «. ئى » ئوي

  :سهۋەبلهر
ئىــسالم ئــۆزى پهيــدا بولغــان ســهھرا مۇھىتىغــا مــاس كېلىــدۇ،  «

  ».بۈگۈنكى كۈندىكىدەك مهدەنىيلهشكهن مۇھىتقا ماس كهلمهيدۇ
ــدىن   « ــالالرنى ئۆيـ ــدۇ، ئايـ ــۇم قىلىـ ــا زۇلـ ــسالم ئايالالرغـ ئىـ

ــاي ئ ــدۇ چىقارمــ ــپ بېرىــ ــۇل قىلىــ ــسانىي ھهق. هرلهرگه قــ  -ئىنــ
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ــدۇ  ــسهندە قىلى ــۇقلىرىنى دەپ ــۈزۈم  « ، » ھوق ــك ت ــسالمدا دېموكراتى ئى
ئىــسالم  « ، » بــار، ئهممــا ئۇنىڭــدا ئىنــسان ھوقــۇقلىرى بېكىــتىلمىگهن

ــه ئهمهس،     ــقا نهرس ــۇرۇقالردىن باش ــي يولي ــۈك ئهخالقى ــر بۆل پهقهت بى
   ». ئىسالمدا ھاكىمىيهت تۈزۈلمىسى يوق 

. ئىــسالم بىــر قــاالق تــۈزۈم، چــۈنكى ئــۇ جــازانىنى چهكلهيــدۇ  «
ــساد   ــكهن ئىقتىـ ــان، سانائهتلهشـ ــازانه تهرەققـــى تاپقـ ــالبۇكى جـ ھـ

  » . ئوبوروتىنىڭ مهركىزى ئوقۇ جازانىسىز ئىقتىساد راۋاج تاپمايدۇ
   ① ...ئىسالم... ئىسالم... ئىسالم

دالر ئوتتۇرسىنى ئىسالم تارىخىنى سهت كۆرسىتىش ئهۋالدالر بىلهن ئهجدا
سىياسى تارىخ گهۋدىلهندۈرۈلۈپ، ئىسالم . ئۈزىۋېتىشنىڭ بىر ئۇسۇلى

باشقىچه قىلىپ ئېيتساق، . تارىخىنىڭ باشقا تهركىبلىرى يۇشۇرۇلدى
بۇ . ئازغۇنلۇق سىزىقى گهۋدىلهندۈرۈلدى، ئاق تهرەپلهر يۇشۇرۇلدى

يىتى قىسقا شۇنداق بىر خهبىسلىكتىن دېرەك بېرىدۇكى، ئىسالم پهقهت ناھا
ئىسالمدا ئۇنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى داۋامالشتۇرالىغۇدەك . ۋاقىت ئۆمۈر كۆرگهن

تهركىبلهر يوق، ئىسالمدا ھېرىس بولۇشقا ئهرزىگۈدەك نهرسه يوق، بهلكى 
. ئىسالمنى تاشلىۋېتىش كېرەك، ئۇنىڭدىن تامامهن چىقىپ كېتىش كېرەك

دا ئىسالم توغرىسىدا گهپ بۇنىڭ بىلهنال تۈگىمىدى، شهرقشۇناسالر ئۆزتىلى
بۇ شهرقشۇناسالر ۋە ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرى بۈيۈك مۇسۇلمان . شۈبهه تارقاتتى

ئۇالر ئاۋۋال پهيغهمبهر . شهخسلهرنىڭ ئوبرازىنى خۈنۈكلهشتۈردى
) الله ئۇالردىن رازى بولسۇن(ئهلهيهىسساالمنى، ساھابهكىرامالرنى

ههمىدخاننى ئاخىرىدا ئوسمان ئىمپېرىيىسىنى ۋە سۇلتان ئابدۇل
 ئىسالمنىڭ ئاساسلىقى خۈنۈكلهشتۈرۈشته ئۇالر . خۈنۈكلهشتۈردى

.  دەسلهپكى دەۋرى بىلهن ئوسمان ئىمپېرىيىسى دەۋرىنى تۇتقا قىلدى
ئهمما بۇ ئىككى سهۋەب . بۇنىڭدا ئوخشىمىغان ئىككى سهۋەب بار

  . ئاخىرىدا مۇسۇلمانالرنى دىنسىزالشتۇرۇش توچكىسىدا بىرلىشىدۇ
 

دېگهن كىتابىمدا مۇنازىرە قىلغان » ئىسالم توغرىسىدىكى شۈبهىلهر «تاردىكى نۇرغۇن شۈبهىلهر بىلهن بۇ قا①
 .ئىدىم



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
430

ئىــسالمنىڭ دەســلهپكى دەۋرىنــى خۈنۈكلهشتۈرۈشــنىڭ ســهۋەبى شــۇكى، 
بــۇ دەۋر . بــۇ دەۋر ھهربىــر مۇســۇلماننىڭ ئىپتىخارلىنىــدىغان دەۋرى   

ــۇرانىيلىقى، چهكــسىز يۈ ــسىز ن كــسهكلىكى ۋە ئاجايىــپ ئۆزىنىــڭ مىسلى
ــۆزىگه      ــۇلمانالرنى ئ ــى مۇس ــسى دەۋردىك ــلهن ھهرقاي ــدىئاللىقى بى ئې

مۇســۇلمانالر بــۇ دەۋرىــدىن تهســىرلهنمهي، بــۇ     . قــاتتىق تارتىــدۇ 
ــر   ــتىم ئهمهلىيلهشــكهنلىكىنى يهنه بى ــر قې دەۋرنىــڭ يهرشــارىدا يهنه بى

ــدۇ  ــاي تۇرالماي ــۇر قىزىقم ــتىم كۆرۈشــكه چوڭق ــمهنلىرىگه . قې دىــن دۈش
 دەۋرلهردىــن بۇيــان -ھــايىتى ئېنىــق مهلــۇمكى، ئاشــۇ ئىــدىئال دەۋرنا

ئىــسالمغا ئىچكىــرى ۋە تاشــقىرى نۇرغــۇن تــاالپهتلهر يهتــسىمۇ، يهنىــال 
ھهربىــر ئهۋالد مۇســۇلمانالر  . ھايــاتى كــۈچىنى ســاقالپ بېرىۋاتىــدۇ   

ــدە ۋە     ــى ئۆزىـ ــۇ دەۋرنـ ــدىغانالر، ئـ ــۇ دەۋرگه تهلپۈنىـ ــدە شـ ئىچىـ
ــا   ــدىكىلهردە قايت ــپ   ئهتراپى ــدىغانالر چىقى ــقا ئۇرۇنى ــشقا ئاشۇرۇش ئى

بۇنىــڭ بىــلهن ئىــسالم لىنىيىــسى ئــۈزۈلمهي ســوزۇلىدۇ،      . تۇرىــدۇ
ھهرقېتىمقــــى ئۇيقــــۇ ۋە مهڭدەشــــلهردىن كېــــيىن ئــــويغىنىش ۋە 

شــۇڭا بــۇ دەۋر دىــن دۈشــمهنلىرىنىڭ . سهگهكلىشىــشلهر بولــۇپ تۇرىــدۇ
ــدۇ  ــۆچمهنلىكىنى كهلتۈرى ــاچچىقىنى ۋە ئ ــۇالر . ئ ــهۋەبلىك ئ ــۇ س ــۇ ش  ب

ــدۇ  ــتۈرمهكچى بولى ــى خۈنۈكلهش ــۇ دەۋر . دەۋرن ــۇلمانالر ب ــلهن  مۇس بى
پهخىرلىنىـشتىن ۋە ئۇنىڭغــا كــۆز تىكىـشتىن قــول ئــۈزۈپ قالــسا ئهجهب   

ــته   . ئهمهس ــشقا پىلـ ــى ئويغىنىـ ــق يېڭـ ــۇ دەۋر داۋاملىـ ــۇندىال بـ شـ
  .بولمايدۇ

ــبهر    ــوبراز پهيغهمـ ــۇغ ئـ ــشىدا ئهڭ ئۇلـ ــۇلمانالرنىڭ قارىـ مۇسـ
ــو ــدىن  . برازىئهلهيهىســساالمنىڭ ئ ــاھابىلهر ئىچى ــسا س ــدىن قال ئۇنىڭ
ــۆمهر   ــۇبهكرى ۋە ئ ــسۇن (ئهب ــۇالردىن رازى بول ــله ئ ــك) ال . ھۆرمهتلى

ــار      ــر قات ــدىكى بى ــلهپكى دەۋرلىرى ــسالمنىڭ دەس ــسا، ئى ــدىن قال ئان
بۇنــداق ئۇلــۇغ . ھۆرمهتلىــك) الــله ئــۇالردىن رازى بولــسۇن(ئــوبرازالر

ــدى  ــپ باقمى ــا تهكرارلىنى ــوبرازالر تارىخت ــۇ. ئ ــمهنلىرى ش ــن دۈش ڭا دى
بــۇ ئوبرازالرنىــڭ ســۈرىتى   ... مۇشــۇ ئــوبرازالر بىــلهن ھهپىلىــشىدۇ   
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ــۇرى    ــانلىق نـ ــدىكى جـ ــۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىـ ــسه، مۇسـ بۇزىۋېتىلـ
ــسالم      ــدىغان ئىـ ــمهنلىرىنى قورقۇتىـ ــسالم دۈشـ ــسه، ئىـ ئۆچۈرۋېتىلـ

  .ئويغىنىشى شۇنىڭ بىلهن تهڭ يوقالسا ئهجهب ئهمهس ئىدى
ــات « ــي تهتقىقـ ــك  «ۋە» ئىلمىـ ــتىدا  »ئىلمىيلىـ ــى ئاسـ دەۋاسـ

ــۇردى   ــاينىغىلى ت ــى چ ــۇقىالڭ گهپلهرن ــسىز ي ــشۇناسالر ئاساس ــۇ . شهرق ب
ــك،   ــانچىلىق، بهتنىيهتلىــ ــزدەش، يالغــ ــۇر ئىــ ــن قۇســ گهپلهردىــ

ــدۇ   ــپ تۇرى ــا مهن دەپ چىقى ــك مان ــسىزلىك، يۈزەكىلى ــېكىن . ئىلمىي ل
ــان      ــۇل بولغ ــىلهرگه ق ــگهن نهرس ــتىن كهل ــكه ۋە غهرب ــڭ غهرب ئۇالرنى

ــاگىرت ــپ،    ش ــاۋۋال دەم تارتى ــى ئ ــشۇناسالرنىڭ دېگهنلىرىن لىرى شهرق
ئانــدىن كىتــاب، لېكــسىيه، تــوپالم، تهتقىقــات ماقــالىلىرى دېگهنــدەك 

ــۇردى  ــقىلى ت ــلهن قۇس ــهكىللىرى بى ــسمهن  . ش ــۇقالردا قى ــۇ قۇس ــۇالر ب ئ
ئهھۋالالردا سـۆزنى ئـۆز ئىگىـسىگه نىـسبهت بهرسـه، كـۆپ ئهھـۋالالردا               

ڭ بىـــلهن بىـــرال ۋاقىتتـــا ئىككـــى شـــۇنى. ئـــۆزىگه نىـــسبهت بهردى
بىــرى، دۈشــمهنلهرنىڭ تهپهككۇرىغــا    : جىنــايهتنى تهڭ ئۆتكــۈزدى  

ــرى   ــىتى؛ يهنه بىـ ــۇش سىياسـ ــسىيه بولـ ــانچىلىق : ئاسسىمىلياتـ يالغـ
ــايىتى  ــش جىن ــڭ دەپ دەۋا قىلى ــشىنىڭكىنى مېنى ــل . كى ــى خى ھهر ئىكك

جىنــايهتته كىــشىنىڭ جۇۋىــسىدا تهرلىنىــپ، دۈشــمهننىڭ ســۆزىنى      
ــرى ت ــڭ   كىبـ ــۆزلهپ، اللهنىـ ــپ سـ ــڭ قىلىـ ــلهن ئۆزىنىـ ــا بىـ همهننـ

يالغـــــانچىلىق كـــــۆپ . بهنـــــدىلىرىگه چوڭچىلىـــــق قىلـــــدى
بولۇپمــــۇ ئىلمىــــي تهتقىقــــات پهردىــــسى (تهكرارلىنىــــۋەرگهچكه 

ــسىدا ــدى،    ) ئارقى ــت دەپقال ــىرلهندى، راس ــدى، تهس ــشىلهر ئالدان كى
  !نهتىجىدە ئېقىنغا قوشۇلۇپ كهتتى

بولۇپمــۇ ئابدۇلههمىــدخاننى  ئهممــا ئوســمان ئىمپېرىيىــسىنى ،   
  .خۈنۈكلهشتۈرۈشنىڭ باشقىچه بىر مهقسىتىمۇ بار

ــدۇ     ــان كۆرى ــسالمنى يام ــۇمهن ئى ــى ئوم ــستىئان ياۋرۇپاس . خرى
چــۈنكى، ئوســمان ئىمپېرىيىــسى ياۋروپاغــا ئىچكىــرىلهپ كېرىــپ،      

ۋولفــرد كــانتول (ياۋروپانىــڭ نۇرغــۇن جــايلىرىنى ئــۆزىگه قوشــۇۋالدى، 
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ــدەك ــىمىس ئېيتقان ــ) س ــسالمغا  نهچ ــالىقنى ئى ــون ياۋرۇپ ــون مىلي چه ئ
پۈتكـــۈل يهھـــۇدىالر بىـــلهن (خرىـــستىئان ياۋرۇپاســـى . كىرگـــۈزدى
ــرلىكته ــدۇ  ) بى ــۆچ كۆرى ــدە ئ ــاننى ئاالھى ــد خ ــدۇل ھهمى ــۈنكى . ئاب چ

ئابدۇلههمىــد خــان پۈتكــۈل ياۋروپانىــڭ ئوســمان ئىمپېرىيىــسىنى      
مــۇنقهرز قىلىــش بېــسىمىغا تاقابىــل تــۇردى، ھهمــدە پهلهســتىننى       

خرىــستىئان . يهھۇدىيالرغــا مىللــى دۆلهت قۇرۇشــقا بهرگىلــى ئۇنىمىــدى
ــانچه      ــدخاننى ق ــان، ئابدۇلههمى ــۇپ باقق ــانچه ئۇرۇن ــۇدىالر ق ۋە يهھ

  .قىزىقتۇرۇپ باققان بولسىمۇ مهقسىتىگه يېتهلمىدى
ــان    ــق قىلغ ــىغا ھۆكۈمرانلى ــسالم دۇنياس ــسى ئى ــمان ئىمپېرىيى ئوس

ــاخىرقى خهلىپىلىــــك ــدىكى دۇنيانىــــڭ ھهرقايــــس. ئــ ى جايلىرىــ
مۇسۇلمانالر مهيلـى بىۋاسـته خهلىـپىلىككه بويـسۇنغان بولـسۇن، يـاكى             
ــمهنلىرىنىڭ      ــن دۈش ــاكى دى ــسۇن  ۋە ي ــتهقىل بول ــتىن مۇس خهلىپىلىك
ــپىلىككه تهۋە دەپ    ــۇ خهلى ــۆزىنى ب ــسى ئ ــسۇن ھهممى ــىدا بول باشقۇرۇش

ــارايتتى ــوزۇلغان     . ق ــىرگه س ــى ئهس ــستىئانالر ئىكك ــۇدىي ۋە خرى يهھ
ــۇزۇن مهزگ ــى    ئ ــاخىرى خهلىپىلىكن ــيىن، ئ ــتلهردىن كې ــك سۇيقهس ىللى

مۇسـۇلمانالرنى ھۆكۈمرانلىــق  . مـۇنقهرز قىلىـپ، كــۆڭلى جايىغـا چۈشــتى   
لـــېكىن ئىــسالم دىنىنـــى ئـــۆز پهرزەنتلىرىنـــى  . چاڭگىلىغــا ئالـــدى 

ــۈ       ــسالمدىن مهڭگ ــمهنلىرى ئى ــن دۈش ــدىغان دى ــدەك تونۇي تونۇغان
ــدۇ  ــاتىرجهم بواللماي ــۇلمانالرنىڭ . خ ــۇالر مۇس ــۇپ  ئ ــدىن ئويغۇن  قايتى

ــق        ــىدىن داۋاملى ــا قۇرۇش ــى قايت ــسالم دۆلىتىن ــۈن ئى ــر ك ــان بى ھام
  .ئهنسىرەيدۇ

ــن    ــاس بى ــشۇناس توم ــامېرىكىلىق شهرق ــچ «ئ ــۇقهددەس قىلى » م
)The sacred Sword (   ــسىدە ــڭ مۇقهددىمىـ ــگهن كىتابنىـ دېـ

ــدە      ــاتلىرى ھهققى ــسالم پۇتۇھ ــارىخى ۋە ئى ــسالم ت ــۇرمهنلهرگه ئى ئوق
بۈگــۈنكى كۈنــدە  « :  كېــيىن مۇنــداق دەيــدۇ  تهلىــم بهرگهنــدىن 

ئهھۋالــدا ئــۆزگىرىش بولــدى، مۇســۇلمانالر قولىمىزغــا چۈشــۈپ قالــدى، 
ــشى       ــتىم يۈزبىرى ــر قې ــشالر يهنه بى ــۈزبهرگهن ئى ــتىم ي ــر قې ــېكىن بى ل
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مــۇھهممهد ئهگهشــكۈچىلىرىنىڭ دىللىرىغــا ياققــان مهشــئهل  . مــۇمكىن
  »! ئۆچكىلى ئۇنىمايدىغان بىر مهشئهل

ــوۋىنبىي   ئهنگىيىل ــارىخچى تــ ــك تــ ــسالم ۋە غهرب«ىــ » ئىــ
ــدۇ  ــداق دەي ــسىيهدە مۇن ــهرلهۋھىلىك لىك ــه،  «: س ــار بهرس ــارائىت ي ش

ئــۈچىنچى دۇنيــا (ئىــسالم يهنه بىــر قېــتىم پىرۇلتارىيــات دۆلهتلىرىنىــڭ 
  ».داھىيسىغا ئايلىنىشى مۇمكىن) ئهللىرىنى دېمهكچى

ئوســـمان  -شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ئـــاخىرقى ئىـــسالم دۆلىتـــى     
ــس ــتۈرۈش ۋە ئهڭ بهدئىمپېرىيىــ ــۈرەتته -ىنى خۇنۈكلهشــ ــرە ســ بهشــ

ــر . تهســۋىرله زۆرۈر بولــۇپ قالــدى شــۇنداق قىلغانــدا ھــېچكىم يهنه بى
قېتىم ئىسالم دۆلىتـى قۇرۇشـنى ئويلىمـايتتى، بهلكـى ئىـسالم دۆلىتىنىـڭ              
كهلمهســكه كهتكهنلىكىــگه خۇشــال بولــۇپ، اللهقــا ھهمــدى ئېيتــاتتى،  

ــۇيتتى   ــيه ئوقـ ــهيتانغا مهدھىـ ــاكى شـ ــن  .يـ ــۈن دىـ ــۇنىڭ ئۈچـ  شـ
دۈشــــمهنلىرى ئوســــمان ئىمپېرىيىــــسىنىڭ خاتالىقلىرىغــــا چىــــڭ 
ــدا       ــا جاھان ــپ، گوي ــسه يوغىنىتى ــچه ھهس ــۇنى نهچ ــسىلىۋېلىپ ئ ئې

  .ئۇنىڭدىن باشقا خاتالىق يوقتهك قىلىپ كۆرسهتتى
ئوســــمان ئىمپېرىيىــــسى ھهقىــــقهتهن كــــۆپ خاتــــالىقالرنى 

ۇ دۆلهتنىــڭ ئۆتكــۈزدى، لــېكىن دۈشــمهنلهرنىڭ تهســۋىرلىگىنى بــ    
ــتۈرۈلگهن     ــتهن سهتلهشـ ــى قهسـ ــۈرىتى ئهمهس، بهلكـ ــي سـ ئهمهلىـ

بــۇ ســۈرەتته خاتــالىق نهچــچه ھهســسه چوڭايتىلغــان،      . ســۈرىتى
ــۈرۈۋېتىلگهن ــۇقالر ئۆچــ ــۈرەت  . ئۇتــ ــۇ ســ ــۇنداق قىلىــــپ بــ شــ

... بولۇپمـــــۇ ئابدۇلههمىـــــدخاننىڭ ســـــۈرىتى. قـــــارايتىۋېتىلگهن
ــشىچه ــمهنلهرنىڭ قارى ــايىت  دۈش ــڭ ئهڭ چــوڭ جىن ــتىندە ئۇنى ى پهلهس

ــۇرۇش   ــڭ ت ــشتا چى ــىنى رەت قىلى ــى دۆلهت قۇرۇش ــڭ مىلل . يهھۇدىالرنى
ــستىئان ۋە    ــپ، خرى ــۇ بهك قارايتى ــۈرىتىنى تېخىم ــڭ س ــداق ئادەمنى بۇن
يهھۇدىيالرنىـــڭ تهمهخورلـــۇقلىرىنى توســـىغان كىـــشىلهرگه ئىبـــرەت 

  .قىلىش كېرەك
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ــارىخى     ــدىكى ت ــاخىرقى مهزگىللىرى ــسىنىڭ ئ ــمان ئىمپېرىيى ئوس
مۇســۇلمانالرنىڭ ئالدىــدا مۇنــداق : ت مۇنــداق تهســۋىرلهندىۋەزىــيه

ئىـسالم دۆلىتـى   : بىرىنچـى يـول  . بار، ئـۈچىنچى يـول يـوق    ئىككى يول
ــله      ــلهن بىل ــۇنىڭ بى ــېلىش ، ش ــاقالپ ق ــۈمرانلىقىنى س ــسالم ھۆك ۋە ئى
ــق، مۇســتهبىتلىك، ھۇقۇقپهرەســلىك   ــاالقلىق، زالىملى ــته ق ھهمــمه جهھهت

ــېلىش ــدە قـ ــول. ئىچىـ ــى يـ ــسالم  ئىككىنچـ ــى ۋە ئىـ ــسالم دۆلىتـ  ئىـ
ــلىكتىن    ــتهبىتلىك ۋە ھوقۇقپهرەس ــق، مۇس ــپ، زالىملى ــۈمىتىنى يوقىتى ھۆك
ــا قهدەم     ــكه ۋە تهرەققىياتقـ ــا، ھهزارەتـ ــۇپ، ئىلغارلىققـ ــازات بولـ ئـ

   ① .قويۇش
مانا بۇ مۇسۇلمانالرنى ئازدۇرۇش ۋەدىنسىزالشتۇرۇش ئۈچۈن يولغا 

نىيهتلىك ئۈچىنچى يول يوق بۇ تهسۋىردە ئىمكا. قۇيۇلغان ئهڭ چوڭ پىالن
ئۇ يول ئوسمان ئىمپېرىيىسىنىڭ خاتالىقلىرىنى . قىلىپ كۆرسىتىلدى

قايسى  تۈزىتهلهيدىغان، تۈركىيىدە بولسۇن ياكى ئىسالم دۆلىتىنىڭ 
ۋە ھۆكۈمىتىنى ساقالپ قاالاليدىغان،   بولسۇن ئىسالم دۆلىتى  جايلىرىدا

ھ قىلىپ، ئۇنى ھهقىقى ئىسالم جهمئىيىتىنىڭ ئازغۇنلۇقلىرىنى ئىسال
مۇسۇلمانلىققا قايتۇرۇپ كېلهلهيدىغان توغرا ئىسالمىي ھهرىكهتنىڭ 

دىن دۈشمهنلىرى بۇ ئۈچىنچى يولنى يامان . بارلىققا كېلىشى ئىدى
شۇڭا ۋەزىيهتنى تهسۋىرلىگهندە بۇ . كۆرىدۇ، ئۇنىڭدىن بهكمۇ قورقىدۇ

بىرى بار قىلىپ يولنى زادىال ئاشكارىلىمايدۇ، پهقهت ئىككى يولنىڭ 
  .كۆرسىتىدۇ

  
ــۇالرنى    ① ــمهن ئ ــتى، دۈش ــا چۈش ــمهن قۇلىغ ــۇلمانالر دۈش ــدى، مۇس ــسى يۇقىتىۋېتىل ــمان ئېمپىرىي ئوس

ئــۇالر مۇســۇلمانالر ھهققىــدە نه تۇققانچىلىققــا نه    «: ھــۆرمىتىنى دەپــسهندە قىلــدى   . قىــرغىن قىلــدى 
ــايه قىلمايــدۇ لىتىنــى يــوق قىلىــشقا ۋە دىنــسىزلىققا ئىــسالم دۆ) ئــايهت-10ســۈرە تهۋبه ( » ئهھــدىگه رېئ

ــۇنداق       ــتهبىتلىكتىن ئهنه ش ــىي مۇس ــۇلمانالرنى سىياس ــمهنلهر مۇس ــان دۈش ــازات«قىزىقتۇرغ ــدى» ئ . قىل
بــۇ دەۋردە يهھــۇدىي خىرىــستىئانالرنىڭ شــايكىلىرى . ئانــدىن كېــيىن مۇســتهقىللىق دەۋرى يىتىــپ كهلــدى

ــا ك     ــۇلمانالرغا تارىخت ــپ، مۇس ــشىغا چىقى ــاكىمىيهت بې ــدى،    ھ ــشىيلىكلهرنى قىل ــان ۋەھ ــۈپ باقمىغ ۆرۈل
ــدى   ــرغىن قىل ــشىي قى ــۇالرنى ئهڭ ۋەھ ــۇ   . ئ ــۇللىرى ھېلىم ــڭ ق ــانگىرلىكى «غهربنى ــڭ جاھ ۋە » تۈركلهرنى

ئهســـكىلىكلىرى ھهققىـــدە ئېغىـــزى بېـــسىقماي ســـۆزلهۋاتىدۇ، ۋەھـــالهنكى تۈركلهرنىـــڭ ئهســـكىلىكلرى 
  .)  رىنىڭ مىڭدىن بىرىگىمۇ توغرا كهلمهيدۇدەۋرىدىكى  ھۆكۈمدارالرنىڭ ئهسكىلىكلى» مۇستهقىللىق«
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ــدىن    ــدا دىن ــسا، ئاخىرى ــسىدىن ماڭ ــڭ قايسى ــى يولنى ــۇ ئىكك ب
  !چىقىدۇ

ــۇر ۋە    ــۈن تهپهككــ ــسىزالشتۇرۇش ئۈچــ ــۇلمانالرنى دىنــ مۇســ
  .ئهدەبىيات ساھهسىدە ئۈچىنچى بىر خىل ئۇسۇل ئىشلىتىلدى

ــۆگهنگهن   ــى ئ ــئهل تىلىن ــبلهر«چهت ــۇرالر «ۋە» ئهدى » مۇتهپهكك
قهتهن ئـــۆزى ئـــۆگهنگهن تىلالردىكـــى ئهدەبىـــي ۋە پىكـــرى ھهقىـــ

بـۇ  . بـۇ بـايلىقالر ئۇالرغـا نىـسبهتهن يېڭـى ئىـدى           . بايلىقالرغا ئېرىـشتى  
ــشقا ئهرزىگــۈدەك نۇرغــۇن نهرســىلهر   ــشكه ۋە پايدىلىنى ــايلىقالردا بىلى ب

بــۇ بــايلىقالر مۇســۇلمانالردىكى تهپهككــۇر بوشــلۇقىغا     . بــار ئىــدى 
ــسبهتهن بىباھــا گــۆھهر  ــۇ . ۋە جــان ســاقلىغۇچى ئابىهايــات ئىــدىنى ب

ئهدىــب ۋە مۇتهپهككــۇرالر ياۋرۇپــا تهپهككۇرىغــا ۋە ياۋرۇپــا قىمــمهت 
  .قاراشلىرىغا مهھلىيا بولۇپ، ئۆزىنىڭكىنى ئۇنتۇپ كهتتى

بىـــز غهرب تهپهككـــۇرى ۋە قىمـــمهت قاراشـــلىرى بىلگـــۈچىلىكى 
كى لـېكىن بـۇ جهھهتـته تۆۋەنـدى       . يوق، ئهرزىـمهس نهرسـه دېمهيمىـز        
  !ئىككى نۇقتىغا دىققهت قىلىش كېرەك

ــا  ــى نۇقتـ ــازغۇنلۇق : بىرىنچـ ــۇلى ئـ ــڭ ئـ . غهرب تهپهككۇرىنىـ
چــــۈنكى، ياۋروپــــانى ئىــــسكهنجىگه ئالغــــان ۋە دىنــــدىن     
نهپرەتلهنـــدۈرگهن شـــارائىت ياۋرۇپـــا تهپهككۇرىـــدا دىنـــدىن     
ــي     ــات، ئىلمىـ ــتۇرۇپ، ئهدەبىيـ ــۇ چوڭقۇرالشـ ــشنى تېخىمـ نهپرەتلىنىـ

قاتــارلىق ھهمــمه  ... جهمئىــيهت، ئىقتىــساد تهتقىقــات، سىياســهت،  
اللهتىــن قــېچىش، اللهنىــڭ دەرگاھىــدىن    . ســاھهلهرگه كېڭهيتتــى 

كهلگهن نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسى بىـلهن قارشىلىـشىش بـۇ تهپهككـۇردە             
ــدۇردى  ــزى قال ــاق ئى ــڭ   . بارم ــۇد ئالىمىنى ــۇر ۋۇج ــۇ تهپهكك ــۇڭا ب ش

ىـــڭ ئاساســـلىق ھهقىقهتلىرىنـــى تـــوغرا كـــۆرەلمهي، ۋۇجـــۇد ئالىمىن 
ــۈزۈلگهن، ياراتقۇچىنىـــڭ «ھهقىقىتـــى توغرىـــسىدا  ياراتقۇچىـــدىن ئـ

ــانۇنىيهت     ــگهن ق ــاراتقۇچى بهلگىلىمى ــان، ي ــۇد بولغ ــىز مهۋج تهدبىرس
دېگهنـدەك بىــر يــاكى بىـر قــانچه سهپــسهته   » بـۇيىچه دەۋر قىلىــدىغان 
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كىـشى ۋۇجـۇد ئالىمىنىـڭ ھهقىقىتىنـى تـوغرا كۆرەلمىـسه،            . پهيدا قىلـدى  
ــ ــالىمى ھهققى ــسانالر  ۋۇجــۇد ئ ــدۇ، ئىن ــگه بواللماي ــقا ئى ــوغرا قاراش دە ت

ئىالھىـــي ۋەھىيـــسىز بىلهلمهيـــدىغان نۇرغـــۇن تهرەپلهرنـــى كـــۆرۈپ 
بـۇ خىـل كهمتۈكلـۈك ئىچكىـرى سـىزىمدا، غايىـدە، غـايىنى              . يېتهلمهيدۇ

ــدۇ    ــس ئېتى ــۇلىدا ئهك ــۇرۇش ئۇس ــشقا ئاش ــورنىنى  . ئى ــڭ ئ ھهقىقهتنى
كۆرۈشــــلهر  ھهۋەس ۋە شــــۈبهىلىك ئاساســــسىز ســــىناپ -ھــــاۋايى
  .ئىگهللهيدۇ

ــشلىرىغا  « ــسى خاھىـــ ــڭ نهپـــ ــقهت ئۇالرنىـــ ئهگهر ھهقىـــ
ــمان    ــۋەتته ئاس ــسا، ئهل ــسۇنىدىغان بول ــدىكى  -بوي ــن ۋە ئۇنىڭ زېمى

)  ئــايهت-71ســۈرە مۇئمىنــۇن (» .مهخلــۇقالر خــاراب بولغــان بــوالتتى
ــمان« ــار    -ئاس ــهيئىلهرنى بىك ــسىدىكى ش ــڭ ئارى ــى ۋە ئۇالرنى  زېمىنن

ــۇالرنى ب  ــدۇق، ئ ــڭ   ياراتمى ــاراش كاپىرالرنى ــان دەپ ق ــار يارىتىلغ ىك
ــتىن ۋاي  ــا دوزاخـ ــدۇر، كاپىرالرغـ ــى ۋە (» گۇمانىـ ــماننى، زېمىننـ ئاسـ

ــۇالرنى      ــدۇق، ئ ــار ياراتمى ــهيئىلهرنى بىك ــسىدىكى ش ــڭ ئارى ئۇالرنى
ــا     ــدۇر، كاپىرالرغ ــڭ گۇمانى ــاراش كاپىرالرنى ــان دەپ ق ــار يارىتىلغ بىك

  )ئايهت-27 داسسۈرە(» !دوزاختىن ۋاي
غهرب تهپهككۇرىـــــدا ئىجـــــابىي  :  نۇقتـــــائىككىنچـــــى

ــوق  ــهك ي ــدا ش ــڭ بارلىقى ــىلهن. ئارتۇقچىلىقالرنى ــۇردا : مهس ــۇ تهپهكك ب
تهتقىقاتتـــا ناھـــايىتى . قوللىنىلىـــدۇ» ئىلمىـــي ئۇســـۇل«تهتقىقاتتـــا 

ــا     ــۈك، تهتقىقاتتـ ــانلىقى كۈچلـ ــداملىق، ئىنتىزامچـ ــهۋرلىك ۋە چىـ سـ
ــاس ــرىبه ئاس ــي پهن  . تهج ــارتۇقچىلىقالر تهبئى ــل ئ ــۇ خى ــا ب ۋە تېخنىك

ــاردى    ــپ بـ ــلهرگه ئېلىـ ــىدە  زور ئىلگىرلهشـ ــېكىن غهرب . ساھهسـ لـ
تهپهككــۇرى تاپقــان بىــر قىــسىم ھهقىقهتــلهر ئاساســى ئۇلــدىكى       

ئاساســـى ئۇلـــدىكى ئـــازغۇنلۇق . ئـــازغۇنلۇقنى يوققـــا چىقىرالمايـــدۇ
ــدۇ   ــلهپ قۇيى ــسىنى چهك ــڭ پايدى ــسمهن ھهقىقهتلهرنى ــالهنكى . قى ۋەھ

ــوغرا ــۇ قىــسمهن ھهقىقهتــلهر ت  ئــۇل ئۈســتىگه تۇرســا ئىــدى، تېخىمــۇ  ب
جانغــا ئهســقاتىدىغان، تېخىمــۇ گــۈزەل، تېخىمــۇ چوڭقــۇر بولــۇپ       
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ــشالر      ــى باغلىنى ــىدىكى ھهقىق ــلهر ئوتتۇرس ــسمهن ھهقىقهت ــى؛ قى كېتهتت
ــردەكلىككه    ــدە بى ــسى تهرەپلىرى ــڭ ھهرقاي ــۇپ، كائىناتنى ــان بول ناماي

لـېكىن  . تتىئىگه بولغـان ئىالھىـي قۇدرەتنىـڭ ئىزنـالىرى ئاشـكارا بـوال            
ــى    ــۆرۈپ، كهمچىلىكىن ــارتۇقچىلىقىنىال ك ــڭ ئ ــۇرى ئۆزىنى غهرب تهپهكك

 كــۆز قىلىــپ  -قىــسمهن ھهقىقهتلىرىنــى كــۆز  . كــۆرگىلى ئۇنىمايــدۇ 
ــدۇ   ــى ئۇنىماي ــراپ قىلغىل ــازغۇنلۇقنى ئېتى ــدىكى ئ ــان . ئۇل پهقهت قۇرئ

ۋە ھهدىـــستىن ئېلىنغـــان ســـاغالم ئۇلغـــا ئىـــگه تـــوغرا ئىـــسالمىي  
ــۇقتىئىنهزەرگه ئىــــ  ــشىال غهرب  نــ ــىيرەتلىك كىــ ــان بهســ گه بولغــ

 پــۇچىكىنى -تهپهككــۇرىنى تىگىــشلىك ئورۇنغــا قويــۇپ، ئۇنىــڭ ســىرە 
ۋەھـالهنكى بـۇ تـوغرا      . ئايرىپ، نېمىنى ئېلىپ نېمىنـى قۇيۇشـنى بىلىـدۇ        

نــۇقتىئىنهزەر ئهقىــدە قاالقلىقىــدىن، نهچــچه ئهســىرلىك تهپهككــۇر      
ــش    ــا ياندىـ ــدىكى يېڭىلىقالرغـ ــدىن، جاھانـ المىغانلىقتىن، قاتماللىقىـ

ــتىن    ــته روھ ــدە ۋە ئهمهلىيهت ــسالمنىڭ ئهقى ــدا ئى ــۇلمانالرنىڭ ئېڭى مۇس
خــالىي ئهنــئهنىلهرگه ئايلىنىــپ قالغــانلىقتىن پهيــدا بولغــان بوشــلۇقتا 

ۋە » ئهدىــــبلهر«شــــۇنداقتىمۇ ئاشــــۇ . غايىــــب بولغــــان ئىــــدى
ــۇرالر« ــانلىقتىن،   »مۇتهپهكك ــا باغلىنالمىغ ــسالم روھىغ ــى ئى ــى روھ دىك

لهقـــا تۇتـــاش مۇســـۇلماننىڭ بهســـىيرىتى بىـــلهن ئىـــسالم قهلبـــى ال
ــۇد    ــان ۋۇج ــله ياراتق ــۆكهلمىگهنلىكتىن ، ال ــۇر چ ــرىگه چوڭق ھهقىقهتلى
ــلهپ     ــى تهگـ ــاتلىق ھهقىقهتلىرىنـ ــرى ۋە ھايـ ــڭ ھهقىقهتلىـ ئالىمىنىـ
ــب ۋە    ــۇ ئهدىـ ــالىق شـ ــان مهھلىيـ ــدا بولغـ ــتىن پهيـ بىلهلمىگهنلىكـ

ــڭ  ــسى «مۇتهپهككۇرنى ــسىي مهسىلى ــۇم » شهخ ــى م ــدىبولۇش . كىن ئى
ئــۇالر تــاكى الــله ئۇالرغــا پۈتــۈن ۋۇجــۇدى بىــلهن مۇســۇلمان بولغــان  

ــدارىغا    ــگه ئىقتى ــدىغان، ھهركىم ــدە تۇغۇلى ــشىنىڭ قهلبى ــشا  كى يارى
بېرىلىــدىغان تــوغرا كۆزقاراشــنى ئاتــا قىلىــپ، اللهنىــڭ ئىبادىتىــدىكى 
ــسىي      ــۇ شهخ ــا قهدەر ب ــۆزىنى ئاچقانغ ــۈل ك ــلهن كۆڭ ــتگۇيلىقى بى راس

لـېكىن بـۇ ئهدىـب      . ردىنى ئۆزى تارتقـان بولـسا بـوالتتى       مهسىلىنىڭ دە 
ــۋىق   ــان، تهشـ ــۇالرنى چۇڭايتقـ ــۇرالرنى تېرىۋېلىـــپ ئـ ۋە مۇتهپهككـ
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ــان    ــانقهدەر كهڭ تارقاتقـ ــى ئىمكـ ــڭ پىكىرلىرىنـ ــان ۋە ئۇالرنىـ قىلغـ
. ئاپپــاراتالر غهربــكه مهھلىيــا بولۇشــنى پۈتكــۈل مۇســۇلمانالرغا تــاراتتى

گېــزىتلهر غهربــپهرەس . ل ئوينىـدى بـۇ جهھهتــته گېـزىتلهر ئهڭ چــوڭ رو  
ــدىن نهچــچه ھهســسه   ــشلىك ئورنى ئهدىــب ۋە مۇتهپهككــۇرالرنى تېگى
ــۈزۈپ،   ــا يهتك ــاۋازلىرىنى قۇالقالرغ ــڭ ئ ــهتتى، ئۇالرنى ــپ كۆرس چوڭايتى

  .كۆڭۈللهرگه ئورناتتى
ســــۈزۈك مهنــــبهلهردىن ئېلىنغــــان، ھاياتلىقنىــــڭ ھهمــــمه 

ى ئىـــسالمىي ســـاھهلىرىنى ئـــۆزئىچىگه ئالىـــدىغان جـــانلىق ھهقىقـــ
تهپهككۇر غايىـب بولغـان ئهھـۋال ئاسـتىدا بـۇ ئهلمـانىزىمچى ئهدىـب               
ۋە مۇتهپهككـــــۇرالر تهپهككـــــۇر قۇمانـــــدانلىرىغا، ئهدەبىيـــــات 

شــۇنىڭ بىــلهن . تــۈۋرۈكلىرىگه، ئهۋالدالرنىــڭ ئۇســتازلىرىغا ئايالنــدى
ئـــۇالر پۈتـــۈن ئـــۈممهتنى كهيـــنىگه ســـېلىپ، غهرب تهپهككـــۇرىنى 

ــتهر ۋە ئابىها ــدى ئهڭگۈش ــا ئاغ ــپ، غهرب تهپهككۇرىغ ــات دەپ بىلى .  ي
ــۇرى ۋە    ــڭ تهپهككـ ــۇچىالر ئۇالرنىـ ــر ئهۋالد ئوقۇتقـ ــدا بىـ ــۇ چاغـ بـ
ــا      ــڭ ئهتراپىغ ــپ، ئۇالرنى ــلهن دەم تارتى ــشتىياق بى ــهرلىرىنى ئى ئهس
ــشته     ــۇر ۋە يۈزلىنى ــان، تهپهكك ــى ئالغ ــڭ تهرىپىن ــقان، ئۇالرنى ئويۇش

الر يــۈزلىنىش ئــۇ...  ئۇالرنىــڭ كۇپىيــسىغا ئايلىنىــپ كهتكهنىــدى   
جهھهتــته ئىــسالمدىن يېراقلىغــان، بهلكــى دىنــدىن تامــامهن چىققــان 

. دىننــى مهســخىرە قىلمىــسا، ھاقارەتلىمىــسه چــوڭ ئىــش ئىــدى . ئىــدى
ــوپلىرىغا    ــرىگه ۋە پهيالس ــا، ئهدىبلى ــكه، غهرب تهپهككۇرىغ ــۇالر غهرب ئ

ــدى  ــۈزلهنگهن ئىـ ــاتول،  . يـ ــايرون، ئانـ ــسپىر، ۋورد زورس، بـ شېكىـ
ور خيوگــو، ئانــدېرى گېيــد قاتــارلىق ياۋرۇپــالىق     فېــرانس، ۋېكتــ 

ئهدىــــبلهر ۋە شــــائىرالر ئىمــــرۇلقهيس، ئهلــــقهمه، مــــۇتهنهببى، 
ياۋرۇپـــالىق ئهدىـــب ۋە . الرنىـــڭ ئـــورنىنى ئالـــدى... بۇھتىـــۇرىي

ــۇ      ــسهتكهنلهر گهرچه ش ــا دەس ــائىرلىرىنىڭ ئورنىغ ــۆز ش ــائىرالرنى ئ ش
ۇ، ئــۆز قهۋمــى ئهدىبلهرنىــڭ ئىــسمىدىن باشــقا نهرســىلىرىنى بىلمىــسىم

ــدە  ــالىي«ئىچى ــهتتى » زىي ــرى كۆرس ــدى، كىب ــپ پاخپاي ــله «. ئاتىلى ال
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ــدى    ــداق دې ــبهر مۇن ــدى، پهيغهم ــداق دې ــورنى  »مۇن ــڭ ئ دېگهننى
دېيىلىـــدىغان » غهربلىـــك پـــاالنى مۇتهپهككـــۇر مۇنـــداق دېـــدى«

» الـله مۇنـداق دېـدى، پهيغهمـبهر مۇنـداق دېـدى           «بهلكـى،   . بولدى
نىـــڭ، تهرەققـــى تاپمىغانلىقنىـــڭ   دېـــيىش قاالقلىقنىـــڭ، قاتماللىق 

ــدى  ــسىگه ئايالن ــار   .  بهلگى ــهۋەب ب ــى س ــلىق ئىكك ــدا ئاساس : بۇنىڭ
. بىرىنچـــى ســـهۋەب، قۇرئـــان، ھهدىـــس ئهرەب تىلىـــدا يېزىلغـــان 

 !دىن= ئىككىنچى سهۋەب قۇرئان، ھهدىس
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   سىياسى ساھه-5
سىياســـى ســـاھهدىكى ئهھـــۋال تهپهككـــۇر ساھهســـىدىكىدىنمۇ 

ــ ــدى يام ــراق بول ــهرىئىتىنى  . انراق ۋە خهتهرلىك ــسالم ش ــاپولېئون ئى ن
ــپ،    ــكه قېقى ــانۇنى «چهت ــاپولېئون ق ــا   »ن ــهرىئهتنىڭ ئورنىغ ــى ش ن

ــدى  ــسهتمهكچى بول ــۇلماي،   . دەس ــا قوش ــۇلمانلىرى بۇنىڭغ ــسىر مۇس مى
ــوزغىالڭ    ــى ق ــشغالىيهتچىلهرگه قارش ــاپىر ئى ــستىئان ك ــسىيىلىك خرى فران

ــىلىق كۆرســـ    ــاتتىق قارشـ ــۈرۈپ، قـ ــي  . هتتىكۆتـ ــۇاليمان ھهربىـ سـ
ــۇلهيبىرنى     ــرى ك ــى رەھبى ــدىن كېيىنك ــشغالىيهتچىلهرنىڭ ناپالېئون ئى
ــوغالپ   ــسىردىن ق ــشغالىيهتچىلهر مى ــاخىرى ئى ــيىن، ئ ــدىن كې ئۆلتۈرگهن

 يىلــى ئىنگلىــزالر مىــسىرغا كېلىــپ، ئىــسالم -1882لــېكىن . چىقىرىلــدى
نـى  »ىنـاپولېئون قـانۇن   «شهرىئىتىنى چهتـكه قېقىـپ، ئۇنىـڭ ئورنىغـا            

  .دەسسهتكهندە خهلق قوزغىالڭ كۆتۈرمىدى
 يىلــى ئارىلىقىــدا بىــر ئىــشقا قارىتــا -1882يىلــى بىــلهن -1798

ــشىنى    ــانلىقى كىـ ــسىيه تۇتقـ ــل پوزىتـ ــى خىـ ــۇلمانالرنىڭ ئىككـ مۇسـ
لــېكىن بىــر قــانچه ئامىــل ئهمهلىيهتــته ۋە     . تهئهججۈپلهندۈرىــدۇ

ــدى  ــان ئى ــكهت قىلغ ــدە تهڭ ھهرى ــل . ئىدىيى ــسالمنى ئىزچى ــدا ئى ھال
ــتۇرۇش      ــشىلهردىن يىراقالش ــت كى ــارتۇقراق ۋاقى ــدىن ئ ــسهن يىل سهك

مــۇھهممهد ئهلــى ۋە . ئهمهلىيهتــته كۆرۈنهرلىــك تهســىر پهيــدا قىلــدى
ــان    ــشنى ئاســاس قىلغ ــۇچى ئهۋەتى ــكه ئوقۇتق ــسلىرى غهرب ــڭ ۋارى ئۇنى
ــۋ   ــۇ خهدىيىـ ــالىلىرى بولۇپمـ ــىتى، ئۇنىـــڭ بـ ــتۈرۈش سىياسـ غهربلهشـ

ــۈزگهن پهرەڭله ــسمايىل يۈرگـــ ــىتى غهرب ئىـــ ــتۈرۈش سىياســـ شـــ
ــشىغا    ــۇللىرىنىڭ قوبۇللىنى ــۇش ئۇس ــچه تۇرم ــڭ ۋە غهرب تهپهككۇرلىرىنى

ۋاقىتنىـڭ ئۆتۈشـى بىـلهن غهربنـى ئىنكـار          . تهدرىجى تهسـىر كۆرسـهتتى    
مـــۇھهممهد ئهلىنىـــڭ پهرزەنتلىـــرى دەۋرىـــدە . قىلىـــش ئاجىزالشـــتى

ــۇلمان     ــدە مۇس ــسىئونېرالر مهكتهپلىرى ــان مىس ــپ بارغ ــالىيهت ئېلى پائ
ــۇلئ ــۇدى-وغ ــزالر ئوق ــاردى .  قى ــاۋۇپ ب ــانچه ئ . ئۇالرنىــڭ ســانى بارغ

ــتا ــۇالر ئاس ــيىم -ئ ــپ، كى ــيهتكه چىقى ــتا جهمئى ــر- ئاس ــېچهك پىكى  - ك
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بــۇ جهمئىيهتنىــڭ . تهپهككــۇر، مهســلهك جهھهتــته پهرەڭلىــك تارقــاتتى
مهركىـــزى نۇقتىـــسى بولغـــان ئىـــسالمىي نۇقتىنىـــڭ يېنىغـــا ئـــاجىز  

ــۈچهيگهن يه  ــى ك ــلىنىپ، تهدرىج ــپ،  باش ــدا قىلى ــۇقتىنى پهي ــر ن نه بى
ــىر     ــى تهسـ ــشىگه تهدرىجـ ــا يۆتكىلىـ ــى نۇقتىغـ ــڭ يىڭـ جهمئىيهتنىـ

  .كۆرسهتتى
ئهرەبلهرنىــڭ ئىنگلىزالرغــا قارشــى ئېنقىالبىنىــڭ مهغلــۇپ بولۇشــى  
ــدىن   ــۇنلىرىنى يوقاتقان ــسىر قوش ــڭ مى ــگهن ئېنگىلىزالرنى ــب كهل ۋە غالى

م شـهرىئىتىنى   كېيىن باسـتۇرۇپ كېلىـشى مىـسىر مۇسـۇلمانلىرىنىڭ ئىـسال          
ــل       ــته ئامى ــگهن بىۋاس ــدانىنى بهلگىلى ــان مهي ــشقا تۇتق ــكه قېقى چهت

ــۇمكىن  ــى م ــامىلالر    . بولۇش ــۆتكهن ئ ــىتىپ ئ ــازىر كۆرس ــز ھ ــېكىن بى ل
بولمىــسا ئىــدى، بــۇ بىــرال ئامىــل مۇســۇلمانالرنى بــۇ خهتهرلىــك ئىــشقا 

ھىندىــــستان مۇجاھىــــدلىرى . ســــۈكۈت قىلــــدۇرالمىغان بــــوالتتى
ــزالر بىلهنكــ ــۇ جــايالردا  ئېنگىلى ــېكىن ئ ــدى، ل ــۇپ بول ــتا مهغل ى ئۇرۇش

ئىسالم شهرىئىتىنى چهتـكه قـېقىش، ئۇنىـڭ ئورنىغـا ئىنگىلىـز قـانۇنىنى              
ــۈزدى    ــوزغىالڭ كۆتۈرگ ــتىم ق ــر قې ــدالرنى يهنه بى ــسىتىش، مۇجاھى . دەس

يىــل ئارىلىقىــدا كــۆپ قېــتىم    -1857يىلــى بىــلهن  -1826ئــۇالر 
ــ   ــان بول ــۇپ بولغ ــۈرۈپ گهرچه مهغل ــوزغىالڭ كۆت ــى ق سىمۇ، ئېنگىلىزالرن

.  كــۆپلىگهن جــان چىقىملىرىغــا ئۇچرىتىــپ ئۇالرغــا ئــاراملىق بهرمىــدى
ــوزغىالڭنى    ــۈگىگهنگه قهدەر قـ ــتۇرۇلۇپ تـ ــشىيلهرچه باسـ ــۇالر ۋەھـ ئـ

  .توختاتمىدى
ــشىلهر    ــانلىق كىـ ــوقكى، ئىمـ ــهك يـ ــۇنىڭدا شـ ــسالم « : شـ ئىـ

ــۇق    ــشنى ئوچـ ــانۇنىنى دەسسىتىـ ــۇفرى قـ ــا كـ ــهرىئىتىنىڭ ئورنىغـ شـ
ــاپىرلىق، ــدۇ ك ــولغىلى بولماي ــا رازى ب ــدۇ»  بۇنىڭغ ــېكىن . دەپ قاراي ل

شــۇنداقتىمۇ . ئـۇالر مهغلــۇپ بولغاچقــا ســۈكۈت قىلىـشقا مهجبــۇر بولــدى  
ــسىز   ــۇ ئامال ــشىلهرنىڭ ب ــشغالىيهتچىلهر كى ــستىئان ئى ــك خرى برىتانىيلى

چــۈنكى، ئــۇالر بــۇ دىننــى ئــۆز . ســۈكۈتلىرىدىن خــاتىرجهم بواللمىــدى
ــدەك  ــى تونۇغانـ ــۇيتتىپهرزەنتلىرىنـ ــستان  .  تونـ ــڭ ھىندىـ ئۇالرنىـ
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ــسى  ــدا(تهجرىبىـ ــدىكى،  ) ھېچبولمىغانـ ــۇنى بىلدۈرگهنىـ ــا شـ ئۇالرغـ
ــوزغىالڭ      ــا ق ــتىم قايت ــر قې ــۇلمانالر يهنه بى ــسا مۇس ــسالم باستۇرۇلمى ئى

  .كۆتۈرىدۇ ۋە قارشى تۇرىدۇ
ــۇالر    ــۈن ئ ــۇنىڭ ئۈچ ــۇش   «ش ــقان تۇت ــسىدا توش ــاال ھارۋى » ك

ىنــسىزالشتۇرۇش ئۈچــۈن  ئۇســۇلى بــۇيىچه مۇســۇلمانالرنى تولــۇق د   
ــان     ــۈك بولغ ــاراتمىلىقى كۈچل ــا ق ــر رۇكىنىغ ــڭ ھهربى ــسالمىي ھاياتنى ئى

ــدى ــىال  . ھۇجــۇمالرنى قوزغى ــدەك، كاش ــدا دېيىلگهن ــڭ دوكالتى كىرومىرنى
پهيــدا قىلماســلىق ئۈچــۈن ئىــسالمنىڭ روھــتىن خــالىي كۆرۈنۈشــلىرىنى  

ــدى ــاقالپ قالـ ــدىن بهك  . سـ ــشغالىيهتچىلىرى ھهممىـ ــستىئان ئىـ خرىـ
ــاھهگهسى ــى س ــۈل  _ ياس ــىگه كۆڭ ــانۇنچىلىق ساھهس ــدارلىق ۋە ق ھۆكۈم

  .بۆلدى
ــىر داۋامىــدا       ــۈچ ئهس ــۇرۇنقى ئــون ئ ــدىن ب ــۇلمانالر مۇن مۇس

ــدى  ــپ كهل ــدار قىلى ــهرىئىتىنى ھۆكۈم ــسالم ش ــهرىئىتىنىڭ . ئى ــسالم ش ئى
بۇنــــداق . ئورنىغــــا باشــــقا قــــانۇننى ئالماشــــتۇرۇپ باقمىــــدى

. ن ئهمهس ئىــــدىئالماشتۇرۇشــــنى تهســــهۋۋۇر قىلىــــشمۇ مــــۇمكى
ئىــسالم شــهرىئىتىنى ھۆكۈمــدار   : مۇســۇلمانالر شــۇنداق قارايــدۇكى  

ــاردىكى      ــر قات ــلهن بى ــادەت بى ــاز ۋە ئىب ــۇلمانلىقنىڭ نام ــش مۇس قىلى
ــش      ــدار قىلىـ ــهرىئهتنى ھۆكۈمـ ــۇپ، شـ ــى بولـ ــي تهقهززاسـ ئهمهلىـ

مۇســـۇلمانالر شـــهرىئهتنى ھۆكۈمـــدار . مۇســـۇلمانلىقتىن ئايرىلمايـــدۇ
ــۆت  ــاز ئـ ــش ۋە نامـ ــدۇ قىلىـ ــاپىرالردىن پهرقلىنىـ ــارقىلىق كـ . هش ئـ

مۇسۇلمانالر باشـقا ئىـشالرغا سـهل قارىـسىمۇ، يـاكى كېچىكتۈرسـىمۇ، بـۇ               
  .ئىككى ئىشقا سهل قارىمايدۇ ۋە كېچىكتۈرمهيدۇ

مۇســـۇلمانالر تارىختـــا خاتاالشـــقان، كهمچىلىـــك ئۆتكـــۈزگهن، 
بىــدئهت ئىــشالرنى قىلغــان ۋە ئازغــان بولــسىمۇ، مۇشــۇ ئىككــى ئىــشنى 

ــ ــدى چىـ ــان ئىـ ــاقالپ قالغـ ــۇقىنى سـ ــۆز مهۋجۇتلـ ــاچقىال ئـ . ڭ تۇتقـ
خرىـــستىئان ئىـــشغالىيهتچىلىرى مۇســـۇلمانالرنى روھىـــي جهھهتـــتىن 

شـهرىئهتنى قـۇرال كـۈچى      . مهغلۇپ قىلىـپ، شـهرىئهتنى چهتـكه قـاقتى        
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. زومبۇلــۇق بىــلهن تىزگىنلىــدى_ بىــلهن، ئــوت كــۈچى بىــلهن، زورلــۇق
ــۇ ئىــش شــۇنداقتىمۇ ئــۇالر مۇســۇلمانالرنىڭ ئى نكــاس قايتۇرۇشــىدىن، ب

تـــۈپهيلى ھامـــان بىـــر كـــۈنى قـــوزغىالڭ كۆتۈرۈشـــىدىن خـــاتىرجهم 
ــدى ــۈز  . بواللمى ــايتۇرۇش ي ــۇق ئىنكــاس ق ــۇ قورقۇنچل ــلهن ب شــۇنىڭ بى

  .بېرىشتىن بورۇن كهسكىن ھالدا ئالدىنى ئېلىشقا توغرا كهلدى
ساھهســـىدە ۋە ... تهپهككـــۇر، ئهدەبىيـــات، ئهخـــالق، ئايـــالالر

ــسالمغا ق ــاھهدە     ئىـ ــر سـ ــگهن ھهربىـ ــوغرا كهلـ ــقا تـ ــى تۇرۇشـ ارشـ
ــاھهدىمۇ      ــۇ س ــكهندەك، ب ــايكىلىرى ياردەملهش ــشغالىيهتچىلهرگه ش ئى
ــۇلمانالرنى    ــپ، مۇس ــا چىقى ــايكىلىرى ئوتتۇرىغ ــشغالىيهتچىلهرنىڭ ش ئى

  .سىياسهت ساھهسىدىكى ئېتىقادتىن ئايرىشقا ھهمكارالشتى
مىلـــلهت ئۇســـتازى لـــۇتفى ســـهيىد ئوتتۇرىغـــا چىقىـــپ،      

ــىگې« ــدى     ①دە »زىت ــۆزنى دې ــسىز س ــان پاكىت ــل قىلمىغ ــله نازى : ال
ــز  « ــڭ ئىگىمى ــا بىزنى ــازىرقى ۋاقىتت ــزالر ھ ــى  . ئىنگلى ــا قارش ــز ئۇالرغ بى

بىزنىـڭ مهجبـۇرىيىتىمىز    . تۇرساق، ئـۇالر بىـلهن قارشىالشـساق بولمايـدۇ        
 ئــارا -ئــاۋۋال ئــۇالردىن ئــۆگىنىش، ئانــدىن ئــۇالر بىــلهن ئــۆز      

ــارىم  ــپ، ئــ ــىل قىلىــ ــىنىش ھاســ ــى ۋە چۈشــ ىزدىكى ئىختىالپالرنــ
ــۈگىتىش ــلىقالرنى ت ــداق   » ! ئۇقۇشماس ــتازىنىڭ قان ــلهت ئۇس ــۇ مىل ب

ــايهتكه   ــداق جىنــــ ــۈزگهنلىكىنى ۋە قانــــ ــايهت ئۆتكــــ جىنــــ
  !چاقىرىۋاتقانلىقىنى بىلىۋاتامسىز؟

ئىنگلىـــزالر ھـــازىرقى ۋاقىتتـــا بىزنىـــڭ «: بىرىنچـــى جىنـــايهت
ــز ــيىش»  ئىگىمى ــ. دې ــۇلمانالر تارىخت ــالهنكى مۇس ــدىن ۋەھ ــۆز ئىچى ا ئ

ــان ئهمهس   ــراپ قىلغـ ــى ئېتىـ ــش ئىگىلىرىنـ ــان ئىـ ــى « : چىقمىغـ ئـ
اللهقــا ، پهيغهمــبهرگه ۋە ئــۆزەڭالردىن بولغــان ئىــش     ! مــۇئمىنالر

 )ئايهت-59سۈرە نىسا (» !ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر
دېـــگهن ســـۆز بىـــر ۋەتهنـــدە    » ئـــۆزەڭالردىن«كېيىـــنچه 

 .خاتا چۈشهندۈرۈلدىياشىغانالردىن، مىللىتىڭالردىن دەپ 
 
 . دەپال ئاتالغان ئىدى» گېزىت«ئۇ چىقارغان گېزىتنىڭ ئىسمى ①
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ــدۇ   ــوغرا كهلمهي ــا ت ــسالم دىنىغ ــهندۈرۈش ئى ــۇ چۈش ــۆزۈڭالر .  ب ئ
ــدار قىلغــان مۇســۇلمانالرنى   دېــگهن ســۆز اللهنىــڭ شــهرىئىتىنى ھۆكۈم

. الــله ئهنه شــۇنداق ھۆكۈمــدارالرغا بويــسۇنۇشقا بۇيرۇيــدۇ. كۆرســىتىدۇ
ــ ــالر«ادەتته ئ ــائهت قىلىڭ ــبهرگه  » !ئىت ــله ۋە پهيغهم ــۆز ال ــگهن س دې

ــدە    ــتىدىكىلهرگه دېگهنــ ــش ئۈســ ــدۇ، ئىــ ــدە تهكرارلىنىــ دېگهنــ
بۇنىڭـــدىن . تهكرارالنمـــاي بـــاغلىغۇچى ئـــارقىلىق ئىپادىلىنىـــدۇ   

ھۆكۈمــدارالر الــله ۋە پهيغهمــبهرگه ئىتــائهت قىلغــان شــهرت ئاســتىدا  
مهزكــۇر . دېــگهن مهنــا چىقىــدۇمۇســۇلمانالر ئۇالرغــا ئىتــائهت قىلىــدۇ 

ــڭ  ــشىپ   «ئايهتنىـ ــتىالپ قىلىـ ــهيئىدە ئىخـ ــرەر شـ ــىلهر بىـ ئهگهر سـ
قالــساڭالر، بــۇ توغرىــدا اللهقــا ۋە پهيغهمــبهرگه مــۇراجىئهت قىلىڭــالر،  

ــساڭالر   ــشىنىدىغان بول ــۈنىگه ئى ــاخىرەت ك ــا ۋە ئ ــىلهر اللهق » ئهگهر س
چىغــا ياراتقۇ«دېــگهن داۋامىمــۇ ۋە پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ    
ــدۇ  ــائهت قىلىنماي ــا ئىت ــان يهردە مهخلۇقق ــىي بولغ ــۇ » .ئاس ــگهن ش دې

  .ھهدىسمۇ شۇ مهنانى تهكىتلهيدۇ
ــتىم     ــى قې ــا بىرىنچ ــۇممهت تارىخت ــسالمىي ئ ــپ ئى ــۇنداق قىلى ش

ئىــــش ئۈســــتىدە «خرىــــستىئان كاپىرالرنىــــڭ ... دىنــــسىزالرنىڭ
  .تۇنجى قېتىم قوبۇل قىلىشقا يۈزلهندۈرۈلدى» بولۇشىنى

ــى قې ــستىئانالر    بىرىنچ ــلىرىدا خرى ــهلب ئۇرۇش ــى س ــق ئهھل تىملى
مىــسىر (ئهلــلهردە  بهزى ئىــسالم ئهللىرىنــى ئىــستىال قىلىۋالغــان ۋە ئــۇ

ئــۇ دۆلهتلهرنىــڭ بهزىــسى . ئۇشــشاق دۆلهتلهرنــى قۇرغــان) ۋە شــامدا
لــېكىن مۇســۇلمانالر ئــۇالرنى ھهرگىزمــۇ . ئىككــى يۈزيىــل داۋام قىلغــان

 ئـــۇالرنى ئىـــسالم زېمىنىنـــى دەپ قارىمىغـــان، بهلكـــى» ئىگىمىـــز«
بۇلغىغان كاپىرالر، ئـۇالرنى ئىـسالم زىمىنىـدىن قـوغالش ئۈچـۈن جىهـاد              

  .قىلىش كېرەك دەپ قارىغان
ــېكىن  ــتازى «ل ــلهت ئۇس ــاراتتى » مىل ــسالمغا ق ــۇچىنى ئى ــغ ئ . تى

ــشنى     ــاد قىلىـ ــز دەپ ئېتىقـ ــستىئانالرنى ئىگىمىـ ــۇلمانالرغا خرىـ مۇسـ
  .چىرايلىق كۆرسهتتى
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ئــۇ مۇســۇلمانالردىن قــاراقچى خرىــستىئان : هتئىككىنچــى جىنــاي
دۈشــمهنلىرىگه تاقابىــل تۇرماســلىقنى، ئهكــسىچه ئــۇالردىن ئۆگىنىــشنى 

  .تهلهپ قىلدى
ئـــۇ مۇســـۇلمانالرنى خرىـــستىئانالرنىڭ نېمىـــسىنى ئۆگهنـــسۇن 

  دېمهكچى بولدى؟
ئـــۇ مۇســـۇلمانالرنى ئىلمىـــي تهرەققىيـــات، ئىلغـــار تېخنىكـــا،  

مــمه ئىــشتا قــاتتىق ئىنتىزامچــان بولــۇش چىــدامچانلىق، بېــرىلىش، ھه
ــزالردىن     ــهۋەبلىرىنى ئېنگىلى ــى س ــشنىڭ ھهقىق ــۇدرەت تېپى ــارلىق ق قات
ئۆگىنىــشكه يۈزلهنــدۈرگهن بولــسا؛ دىننــى چۆرىۋېتىــشته ئىپــادىلىگهن 
ئېتىقــادىي بۇزۇقلۇققــا چۈشــۈپ قېلىــشتىن ئاگاھالنــدۇرغان بولــسا؛      

ه ۋە فىترەتنــى يــوق ئايــالالرنى كوچىغــا چىقىــرىش، ئايــاللىق فۇنكىــسىي
قىلىـــشتا، بۇنىڭغـــا ئهگىـــشىپ كهلـــگهن ئهخالقىـــي بۇزۇقچىلىـــق ۋە 
ــا     ــائىي بۇزۇقچىلىقق ــادىلهنگهن ئىجتىم ــتاقلىقتا ئىپ ــستىك باشباش لىبرالى
ــسىز    ــاتنى ياراتقۇچى ــسا؛ كائىن ــدۇرغان بول ــشتىن ئاگاھالن ــۈپ قېلى چۈش
ــايۋان دەپ      ــساننى ھ ــشتىن، ئىن ــهۋۋۇر قىلى ــان دەپ تهس ــدا بولغ پهي

 ئـاخىرى يـوق، قايتـا تېـرىلىش،         -هۋۋۇر قىلىـشتىن، دۇنيانىـڭ بـاش      تهس
ھېــساب، جــازا يــوق دەپ تهســهۋۋۇر قىلىــشتىن پهيــدا بولغــان پىكــرى 
ــۇ     ــاۋادا ئ ــسا؛ ن ــدۇرغان بول ــشتىن ئاگاھالن ــۈپ قېلى ــا چۈش بۇزۇقچىلىقق

ــۇنى   ــز ئ ــسا، بى ــان بول ــۇنداق قىلغ ــى  : ش ــى دەۋردىك ــى ئهين مىللهتن
ــشىلىق  ــسبهتهن ياخـ ــارائىتقا نىـ ــدۈرگهن  شـ ــا يۈزلهنـ قا ۋە نىجادلىققـ

ــۇق» ئۇســتاز«ھهقىقــى  ــدى . دېــگهن بوالتت ــداق دېمى ــۇ ئۇن ــېكىن ئ . ل
نــاۋادا ئــۇ . ئۇنىــڭ ئۇنــداق دېيىــشىنى تهســهۋۋۇر قىلغىلىمــۇ بولمــايتتى

دېــگهن »مىلــلهت ئۇســتازى «شــۇنداق دەپ قالغــان بولــسا، ھهرگىزمــۇ 
ق بهلكـــى ئهكـــسىيهتچى قـــاال. ئۇنۋانغـــا ئېرىـــشهلمىگهن بـــۇالتتى

  .ئادەملهردىن سانىالتتى
 قــۇۋۋەت تېپىــشنىڭ ۋاســتىلىرىنى -ئــۇ كــۈچ: ئــۈچىنچى جىنــايهت

ــرىش      ــوغالپ چىقى ــستىئانالرنى ق ــاراقچى خرى ــيىن ق ــدىن كې ئۆگهنگهن
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ئۈچۈن جىهـاد قىلىـشقا ئهمهس، بهلكـى قـاراقچى خرىـستىئان دۈشـمهن              
  .چاقىرىۋاتىدۇ» چۈشىنىش ھاسىل قىلىشقا«بىلهن 

ــۇ قىلغانلىرى ــانۇئۇنىـــڭ بـ ــهۋكهتلىك -نىـــڭ ھهممىـــسى شـ  شـ
ئــۇ بــۇ خىــزمىتىگه يارىــشا . قىلغــانلىق ئىــدى» خىــزمهت«ئىگىلىــرىگه 

ئۆمرىنىـڭ ئاخىرىغىچىلىـك ئۇنـۋانىنى سـاقالپ        . ئۇنۋانغا ئىـگه بولـدى    
ــدى ــزمهت   .  قال ــشتۈرگهن ئهڭ چــوڭ خى ــا ئېرى ــۇنى مۇكاپاتق ــېكىن ئ ل

ــېتىش ئهمهس ــۇرۇق گهپ س ــۈرمه .ق ــدىن چۈش ــهييىد ئېغىزى ــۇتفى س ي ل
ــسى     ــكهت قىبلىنامى ــۆزلهرنى ھهرى ــۇ س ــاكى ش ــۆزلهر ت ــۈرگهن س دەپ ي

شــۇنىڭ ئۈچــۈن . قىلىــدىغان ئــادەملهر چىقمىغــۇچه نهتىــجه بهرمهيــدۇ
ئــۇ ھهرقايــسى ســاھهلهردە مــۇھهممهد ئابــدۇ، قاســىم ئهمىــن، ســهئىد  

مانـا  . نـى يېتىـشتۈرۈپ چىقتـى     »داھىيلىـرى «زەغلۇل قاتـارلىق مىلـلهت      
دېــگهن نامغــا ئېرىــشتۈرگهن »  ســتازىمىلــلهت ئۇ«بــۇ ئۇنىــڭ ئــۇنى 

لـېكىن نـازىلى پازىلنىـڭ سـالونىغا چىقىـپ، ئۇنىـڭ            . ھهقىقى خىزمىتـى  
ــېگىگه     ــشنىڭ تـ ــۇ ئىـ ــۈچه بـ ــشالرنى بىلمىگـ ــان ئىـ ــدە بولغـ ئىچىـ

  .يېتهلمهيمىز
. مىسىر ھـازىرقى زامـان تارىخىـدا ئـۈچ سـالۇنغا گىرىپتـار بولـدى              

ــاد  ە ســالۇنى، ھــۇدا لىۋانلىــق خرىــستىئان شــائىرە، ئهدىــبه مــارى زىي
 بــۇ ئــۈچ ســالۇن   -شــهئراۋىي ســالونى، نــازىلى پازىــل ســالونى    

  .ھادىسلهرنىڭ يۈز بېرىش لىنىيىسىگه كۆرۈنهرلىك تهسىر كۆرسهتتى
ــاكى  » ســالون« ــاكى تهپهككــۇر ي ــل ســهنئهت ي ــر خى دېــگهن بى

ــاراش ــمهت ق ــۆز ... قىم ــپ ئ ــتانىلىرى يىغىلى ــىدىغان، -مهس ــارا تونۇش ئ
ــدىغا  ــدىغان، زوقلىنىــــــ ــىرلىنىدىغان ۋە ئۆگىنىــــــ ن، تهســــــ

ــورۇن ــىرلهندۈرىدىغان ئــ ــۇنداقالرنىڭ مهخــــسۇس . تهســ ــۇ شــ بــ
بــۇ ئورۇنغــا ســاھىبخاننىڭ رۇخسىتىــسز ھــېچكىم  . يىغىلىــدىغان ئــورنى

ــدۇ ــايه قىلىـــشقا تېگىـــشلىك خـــاس  . كىرەلمهيـ ــۇ ئورۇننىـــڭ رېئـ بـ
شـۇنداق بولغاچقـا ئىـشالر      . بـۇ سـاھىبخاننىڭ ئـۆيى     . تهرتىپلىرى بولىدۇ 

  .دېگىنى بويىچه بولىدۇساھىبخاننىڭ  
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ــۆزگىچه    ــالوننىڭ ئ ــۈچ س ــان ئ ــا ئالغ ــز تىلغ ــدا  بى ــېكىن يۇقىرى ل
ــال   ــاھىبخانلىرى ئايـ ــالونالرنىڭ سـ ــۇ سـ ــۇكى، بـ ــدىلىكى شـ . ئاالھىـ

ــالالر    ــدىغان ئاي ــۇل قىلى ــسىز قوب ــى مهھرەم ــش  . ئهرلهرن ــداق ئى بۇن
ئهرلهر ســاھىبخاننىڭ . ئىــسالم تارىخىــدا بــورۇن بولــۇپ باقمىغــان    

ــا  ــدە س ــالغۇز   -ئهتزىياپىتى ــدە ي ــدۇ، ئهرلهر بهزى ــائهتلهپ ئولتۇرى  س
  .كېلىدۇ، بهزىدە توپلىشىپ كېلىدۇ

ئهدىــبه، شــائىرە مــارى مىــسىر ئهدىبلىرىنــى ئــۆزگىچه شــارائىتى، 
ــسى،      ــشى ، سهۋىيــ ــشى كۈتۈۋېلىــ ــى ياخــ ــاپىتى، ئهرلهرنــ التــ

  .قىلدى بىلهن ئۆزىگه مهھلىيا... خۇشخۇيلۇقى
ــۇخبىرالر ۋە  ــهئراۋىي مـ ــۇدا شـ ــال«ھـ نـــى »الر مهسىلىـــسىئايـ

  .ياقاليدىغان يازغۇچى ۋە شائىرالرنى ئۆزىگه جهلب قىلدى
نـازىلى پازىـل    . ھهممىدىن يامىنى نـازىلى پازىـل بولـۇپ چىقتـى         

ــدىن   ــسىنىڭ خانزادىلىرى ــي ئائىلى ــۇھهممهد ئهلى ــان«م ــازات بولغ » ئ
غهربــچه خــۇي بىــلهن خۇيالنغــان . خــانزادە بولــۇپ، غهربــچه ئوقۇغــان

ــ. ئىــدى . دە بىــر ســالۇن ئېچىــپ، ئهرلهرنــى كۈتۈۋالــدىئــۇ ئــۆز ئۆيى
ــتى  ــدا سۆزلهش ــل تىمى ــلهر ھهرخى ــۇالر بى ــداق ئهرلهر  . ئ ــۇ قان ــېكىن ئ ل

  !قانداق سۆزلهرنى قىلىشتى؟...  بىلهن
برىتانىينىــڭ . ئۇنىــڭ ئهڭ چــوڭ خېرىــدارى لــورد كرومىــر ئىــدى 

ھـــاكىممۇتلهقنى ئۆزىنىـــڭ دائىملىـــق شـــهرەپلىك ... بـــاش ۋەكىلـــى
  ! بىر سالۇن قانداق سالۇن بولماقچىدىمېهمىنى قىلغان

ــهئىد      ــهييىد، س ــۇتفى س ــدىغانالردىن ل ــۆپ كېلى ــالۇنغا ك ــۇ س ئ
زەغلــۇل، قاســىم ئهمىــن، مــۇھهممهد ئابــدۇ، ســهئىد زەغلۇلنىــڭ ئايــالى 

سـهپىييه  . سهپىييهنىڭ ئاتىـسى مۇسـتاپا پهھمـى قاتـارلىقالر بـار ئىـدى            
ــسىنى قولال   ــسىنىڭ فامىلىـ ــشىپ، دادىـ ــلهرگه ئهگىـ ــاي، غهربلىكـ نمـ

  .ئېرىنىڭ فامىلىسىنى قوللىنىپ سهپىييه زەغلۇل دەپ ئاتالدى
مــۇھهممهد «مــۇھهممهد ئابــدۇ ھىــالل نهشــرىياتى نهشــىر قىلغــان 

ــاتىرىلىرى  ــدىلىك خ ــدۇنىڭ كۈن ــدۇ »ئاب ــداق يازى ــازىلى «: دە مۇن ن
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ــىرلهندىم   ــۇر تهس ــدىن چوڭق ــڭ التاپىتى ــل خانىمنى ــڭ ... پازى ــۇ مېنى ئ
  ».ىمنى تولۇق ئۆزگهرتىۋەتتىئايالالرغا بولغان كۆزقارىش

ــڭ    ــىم ئهمىننىـ ــدۇ قاسـ ــۇھهممهد ئابـ ــانكى، مـ ــگه ئايـ ھهممىـ
. دېــگهن كىتابىغــا كىــرىش ســۆز يېزىــپ بهرگهن» ئايــالالر ئــازاتلىقى«

بۇ كىتابنى مۇھهممهد ئابـدۇ يازغـان، يـاكى يـاكى قاسـىم ئهمىننـى شـۇ                 
. كىتابتىكى پىكىرلهر بىـلهن تهمىـن ئهتـكهن دېـگهن گهپلهرمـۇ چىقتـى             

ــ ــڭ     لـ ــل خانىمنىـ ــاھىبخان نازىـ ــدۇنىڭ سـ ــۇھهممهد ئابـ ېكىن مـ
التاپىتىـــدىن قانچىلىـــك تهســـىرلهنگهنلىكىنى بىلىـــشىمىزدە مهزكـــۇر  

  .كىتابنىڭ كىرىش سۆزى كۇپايه قىلىدۇ
ــوق    ــاجىتى ي ــنىڭ ھ ــسىدا سۆزلهش ــن توغرى ــىم ئهمى ــا . قاس ئهمم

ســهئىد زەغلــۇل توغرىــسىدا ســۆزلهپ ئۆتۈشــكه تېگىــشلىك بىــر ھېكــايه 
ــار ــىدىكى  چــۈن. ب ــان تۇرمۇش ــازىرقى زام ــسىرنىڭ ھ ــايه مى ــۇ ھېك كى ب

  .ناھايىتى چوڭ بىر ئۆزگىرىشكه ۋەكىللىك قىلىدۇ
ــۇش      ــي بول ــسىرلىقالرغا داھى ــدا مى ــى ۋاقتى ــۇل ئهين ــهئىد زەغل س

  .تاالنتىغا تۇغما ناتىقلىق تاالنتىغا ئىگه ئىدى
ــۇددى    ــسىگه خـ ــڭ چۆرىـ ــشىلهر ناتىقنىـ ــدا كىـ ــى زامانـ ئهينـ

بــۇ ئهينــى ۋاقتىــدا . گه يىغىلغانــدەك يىغىالتتــىســىهىرگهرنىڭ چۆرىــسى
ــدىردىمۇ     ــگهن تهق ــادا دېمى ــۈن دۇني ــى پۈت ــسىردىال ئهمهس، بهلك مى

. كــۆپلىگهن ئهرەب ۋە ئىــسالم ئهللىرىــدە نورمــال ئهھــۋال ئىــدى     
ــاۋاتلىقالر   ــدا سـ ــارىنىڭ ھهرقايـــسى جايلىرىـ ــدا يهرشـ ئهينـــى ۋاقتىـ

ــدى   ــۆپ ئهمهس ئى ــدەك ك ــۈنل   . ھازىرقى ــۇ ك ــۈن ئ ــۇنىڭ ئۈچ هردە ش
ــپ،     ــانلىرىنى ئويلىنىــ ــقا، ئوقۇغــ ــشىلهرگه ئوقۇشــ ــازمىالر كىــ يــ
ــىر     ــۇرمهنلهرگه تهس ــادەتلهنگهن ئوق ــشكه ئ ــاي تهسىرلىنى ھاياجانالنم

ــايتتى  ــىر قىلم ــدەك تهس ــۇپ،  . قىلغان ــرىلمىگهن بول ــاڭلىتىش بې تېخــى ئ
 ئــايرىم ئولتــۇرۇپ -كىــشىلهر ئــۆز ئۆيلىرىــدە، ئــۆز جايلىرىــدا ئــايرىم

نوتــۇق ســۆزلهش پىكىــر .  ئىــگه ئهمهس ئىــدىئــاڭالش ئىمكــانىيىتىگه
ــدى  ــسى ئىـ ــر ۋاستىـ ــنىڭ بىردىنبىـ ــۆزلىگۈچى . يهتكۈزۈشـ ــۇق سـ نوتـ
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ــڭ       ــق ئۇنى ــاۋام خهل ــۆزلهيتتى، ئ ــۇق س ــشالردا نوت ــاممىۋى يىغىلى ئ
ــۇالتتى  ــقه ب ــسىدە ھهل ــدارى  ... چۆرى ــۆزلهش ئىقتى ــۇق س ــڭ نوت ناتىقنى

ــا شــۇنچىلىك تهســىر كۆرســىتهلهيتتى، داھ  ــسا، ئاۋامغ ــانچه بول ىيلىــق ق
  .نامزاتىغىمۇ شۇنداق قىلىپ ئېرىشهتتى

ــاالھىيىتىنى    ــق ســ ــال داھىيلىــ ــاتىقلىق بىلهنــ ــى نــ تهبىئىيكــ
ــدۇ  ــازىرلىغىلى بولماي ــى،     . ھ ــۈپهتلهرمۇ بولۇش ــقا س ــدا يهنه باش داھىي

ــوزورى     ــانچه ك ــتۇرىدىغان بىرق ــا ئۇيۇش ــۆز ئهتراپىغ ــى ئ ــاۋام خهلقن ئ
ــرەك ــاتىقلىق ھهممى . بولۇشــى كې ــۈنلهردە ن ــۇ ك ــېكىن ئ ــدا ل ــڭ ئالدى نى

ســهئىد زەغلــۇل ئــادەتتىن   . تۇرىــدىغان ئالــدىنقى شــهرت ئىــدى   
ئــۇ بــۇرۇن ئادۋۇكــاتلىق بىــلهن    . تاشــقىرى تۇغمــا نــاتىق ئىــدى   

ئۇ بىـرەر دېلوغـا ئادۋۇكـاتلىق قىلـسا، سـوت مهھكىمىـسى             . شۇغۇلالنغان
ــلهن توشــۇپ كېتهتتــى  . ئۇنىــڭ مۇنازىرىــسىنى ئاڭالشــقا كهلگهنــلهر بى

ــوتقا كه ــالهنكى س ــۆلمهيتتى ۋەھ ــۈل ب ــا كۆڭ ــلهر دېلوغ ــۇنداق . لگهن ش
ســـالۇن ئـــۇنى . بولغاچقـــا ئۇنىڭغـــا ســـالوننىڭ نهزىـــرى چۈشـــتى 

ــوڭ   ــيىن چـ ــشلىگهندىن كېـ ــشىقالپ ئىـ ــدە پىشـ ــۇئهييهن دەرىجىـ مـ
ــالدى  ــشالرغا س ــسى    . ئى ــهييىد، قېيناتى ــۇتفى س ــر، ل ــالۇندا كروم ــۇ س ئ

ــارقىلىق    ــتۈرۈش ئـ ــقا غهربلهشـ ــۇالردىن باشـ ــى ۋە ئـ ــتاپا پهھمـ مۇسـ
رلىقالر بىــــلهن ئېنگىلىزالرنــــى يېقىنالشتۇرۇشــــقا ھهرىــــكهت مىــــسى

  .قىلىدىغانالر بىلهن ئۇچراشتى
كرومـــر ســـهئىد زەغلـــۇلنى مهلـــۇم مهزگىـــل پىشـــشىقالپ      

ــدى   ــستىرلىكىگه تهيىنلى ــپ مىنى ــيىن مائارى ــشلىگهندىن كې ــر . ئى كروم
ــڭ -1906 ــى ئهنگىلىينىـــ ــدا -1907 يىلـــ ــدىكى ئاپرىلـــ  يىلـــ

غان دوكالتىــدا مىــسىر توغرىــسىدا ئــوزۇن ئېچىلىــدىغان پارالمىنتقــا ســۇن
ــى       ــدىيه مهكتىپىن ــان ئى ــۇل ئوقۇغ ــهئىد زەغل ــدا س ــۆزلهپ، ئاخىرى س

ــسقارتىپ  ــى  «قىـ ــدۇ مهكتىپـ ــۇھهممهد ئابـ ــۇ  » مـ ــاپ، بـ دەپ ئاتـ
پروگراممىـــسى ياۋروپـــالىقالر بىـــلهن ھهمكارلىـــشىش، «: مهكتهپنـــى 

قارشىالشماســـلىق، ياۋرۇپـــا مهدەنىيىتىنـــى قوبـــۇل قىلىـــش ئاساســـىدا 
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ــدۇت ــيه    » ۇرى ــتهپكه ئهنگلى ــۇ مهك ــانقهدەر ب ــتۇرۇپ، ئىمك دەپ تۇنۇش
ئـۇ شـۇنىڭدىن كىـيىن      . دائىرلىرىنىڭ ئىلهـام بىرىـشىنى تهۋسـىيه قىلىـدۇ        

بىـز بـۇ تهجرىبىنىـڭ نـېمه تۇغىـدىغانلىقىنى          «: دوكالتتا مۇنـداق دەيـدۇ    
ــۋاتىمىز ــايىتى دىقـــقهت بىـــلهن كۆزىتىـ مهن بـــۇ تهجرىبىنىـــڭ . ناھـ

. ارزۇ قىلىــمهن ۋە شــۇنداق بولۇشــىغا ئىــشىنىمهنئۇتۇقلــۇق بولۇشــىنى ئــ
ناۋادا شـۇنداق بولـۇپ قالـسا، بىـز بـۇ يۈزلىنىـشلهرگه تېخىمـۇ بهكـرەك                 

ــز ــام بىرىمى ــسىرلىقالرغا  . ئىله ــسىمۇ، مى تهجــرىبه ئوڭۇشــلۇق بولمــاي قال
ئىـــسالھاتچىلىقتا ياۋرۇپالىقالرغـــا بولۇپمـــۇ ئىنگلىزالرغـــا بۇرۇنقىـــدىن 

قانــداق بولۇشـتىن قهتئىيــنهزەر بــۇ يهردە  . ۇبهكـرەك تايىنىــدىغان بولىـد  
غهرب مهدەنىيىتىنــى مىــسىرغا كىرگــۈزۈش ئىــشى . چېكىــنىش يــولى يــوق

ــدۇ ــددى ۋە  ئاكتىــپ بولۇۋاتى ــدان دەڭــسىگهندىن . جى ــى ئۇب ۋەزىيهتن
كېـــيىن تـــۈزگهن پىالنلىرىمىـــز زورلـــۇق كـــۈچ بىـــلهن ئۇشـــتۇمتۇت  
ــى    ــى تهدرىجـ ــلهن ئهمهس، بهلكـ ــش بىـ ــدا قىلىـ ــۆزگىرىش پهيـ  ئـ

  ».ئۆزگهرتىش ئۇسۇلى بىلهن ئۇڭۇشلۇق يولغا قويۇلۇۋاتىدۇ
ســـهئىد زەغلـــۇل «: ســـهئىد زەغلـــۇلنى ھىمـــايه قىلىـــدىغانالر 

ئېنگىلىزچىلىـــشىپ كهتـــكهن ئوقۇتۇشـــنى ئهرەبلهشـــتۈرۈش تهلىپىـــدە 
ــۈردى  ــاقۇل كهلت ــاخىرى ئېنگىلىزالرنــى م ــۇرۇپ، ئ ــۇ ئۇنىــڭ . چىــڭ ت ب

ــسپاتالشق ــهرىپىنى ئىـ ــدۇۋەتهنپهرۋەرلىكـــى ۋە شـ ــشىدۇ» ا يېتىـ . دېيىـ
بىزمـــۇ ســـهئىد زەغلۇلنىـــڭ ھېچقانـــداق نهتىجىـــسى يـــوق ئىـــدى  

ــز ــۇيرۇقنى  . دېمهيمى ــۇر پاشــادەك ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا ب ــز ئــۇنى زىي بى
ئىجـــــرا قىلىـــــشتىن باشـــــقىنى ئۇقمايـــــدىغان قورچـــــاقالردەك 

بىـــز . جاھانگىرالرنىـــڭ ئويۇنچۇقىغـــا ئايلىنىـــپ قالغـــان دېمهيمىـــز
ــى ــستىئان ج: دەيمىزكــ ــڭ  خرىــ ــهئىد زەغلۇلنىــ ــانگىرلىرى ســ اھــ

ــسىنى     ــتۇرۇش ۋەزىپىـ ــكه يېقىنالشـ ــسىرنى غهربـ ــتۈرۈش، مىـ غهربلهشـ
بــۇ مهقــسهت . ئاساســى مهقــسهت مۇشــۇ. ئۆتهيــدىغانلىقىغا ئىــشهنگهن

ــداش    ــسىنى ئورۇنـ ــتۈرۈش ۋەزىپىـ ــنى ئهرەبچىلهشـ ــۈن ئوقۇتۇشـ ئۈچـ
ــېچگهپ ئهمهس ــويىچه    . ھ ــا ب ــۈزگهن پروگرامم ــوب ت ــۇش دانل ئوقۇت
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ــۇقى      داۋامالشتۇرۇ ــستىرلىك ھوق ــسا، مىنى ــازارەت قىلىن ــاتتىق ن ــسا، ق ل
  .سهئىد زەغلۇلنىڭ قولىدا بولسىمۇ ھېچقىسى يوق

ھهممىـــگه ئايـــانكى ھهقىقـــى مائارىـــپ مىنىـــستىرى دانلـــوب 
ــدى ــت  . ئى ــر پاكى ــۇ بى ــنهزەر ب ــشىدىن قهتئىي ــېمه دېيى ــشىلهرنىڭ ن . كى

ــتى  ــۇش ئهرەبچىلهش ــش    . ئوقۇت ــشى ئى ــر ياخ ــۇ بى ــوغرا، ب ــراق . ت بى
ــ ــم   ئوقۇغ ــى بىلى ــدا دىن ــدۇ؟ ئهزھهردە ئهرەب تىلى ــى ئوقۇي ۇچىالر نېمىن

ئالغــان ســهئىد زەغلــۇل دانلــوب تــۈزگهن ئهرەب تىلــى ئوقۇتقۇچىــسىغا 
ــان    ــدا بولغ ــامىله قىلىــش ۋە ئۇنىڭــدىن پهي ــسهتلىك تهڭــسىز مۇئ مهق
ــشقا     ــسىتمهسلىكنى يوقىتى ــازمىالرنى مهن ــچه ي ــى ۋە ئهرەب ئهرەب تىلىن

ــاقتىمۇ؟ ئهرەبــچه ــز تىرىــشىپ ب  ئوقۇتــۇش يولغــا قۇيۇلغانــدىمۇ ئىنگىلى
ــى       ــڭ گېپ ــۇ، ئۇنى ــشىدا تۇرىۋەردىغ ــڭ بې ــسى تۆرنى ــى ئوقۇتقۇچى تىل

دانلوبنىـــڭ خهبىـــس پروگراممىـــسى دىنـــى ! ھېـــساب بۇلىۋەردىغـــۇ
ــا بهردى  ــاجىز ئوقۇتقۇچىغ ــرى، ئهڭ ئ ــنى ئهڭ قې ــنى . دەرس ــى دەرس دىن

ــۇمچ    ــپ قۇش ــاخىرى بېرى ــتۇردى، ئ ــائهتكه ئورۇنالش ــاخىرقى س ه ئهڭ ئ
ــۋەتتى  ــسىدىن چىقىرىـ ــدا دەرس سېتكىـ ــا . دەرس قاتارىـ ئوقۇغۇچىالرغـ

ــر دۆۋە    ــقاتمايدىغان بىــ ــا ئهســ ــر جانغــ ــايهتلهرنى ۋە ھېچبىــ ئــ
ــى دەرس   ــپ، دىنـ ــسىغا يادلىتىـ ــهندۈرمهي قارىـ ــستالرنى چۈشـ تېكىـ

ئـۇ شـۇنداق قىلىـپ دىنىـي دەرسـنى          . ئۆتۈش رەسـمىيىتىنى ئـادا قىلـدى      
ــدى ــوق قىل ــنى . ي ــى دەرس ــهئىد دىن ــدى س ــقا  ئهم ــا قۇيۇش ــا يولغ  قايت

ــۇچىالرنى    ــوق ئوقۇغ ــهرەپ تۇيغۇســى ي ــارىخى ش ــهئىد ت ــشتىمۇ؟  س تىرى
  يېتىشتۈرىدىغان تارىخ دەرسىنى تۈزىتىشكه تىرىشتىمۇ؟

مانــا بــۇ ئىــسالم ئېلىــدىكى مۇســۇلمانلىقنى ... مانــا بــۇ ســىنتاش
ــان   ــالغۇزۇپ قويغـ ــا ئـ ــستىرى«جاھانگىرالرغـ ــى »مائارىـــپ مىنىـ نـ

كرومــر ئوچــۇق ئېيتقانــدەك خرىــستىئانالر بــۇ  . ئۆلچهيــدىغان ئــۆلچهم
ــدۇ  ــشان قىلى ــسىزالشتۇرۇشنى نى ــۇق دىن ــستىرنى تول ــدا . مىنى كاشــىال پهي

  .قىلماسلىق ئۈچۈن ئۇنىڭ مۇسۇلمانلىقىنى زاھىرەن ساقالپ قالىدۇ
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مائارىــپ مىنىــستىرى شــۇنداق قىاللىغــان بولــسا ئىــدى، قولالشــقا 
ــورۇن تۇت     ــاس ئ ــۆزىگه خ ــا ئ ــۈدەك، تارىخت ــى  ئهرزىگ ــۇدەك ھهقىق ق

سـهئدە شـۇنداق قىاللىـدىمۇ؟ شـۇنداق        . قهھرىمانغا ئايالنغـان بـوالتتى    
  قىلىشنى ئويالپ باقتىمۇ؟

ــى   ــڭ تۇرۇشـ ــته چىـ ــنى ئهرەبچىلهشتۈرۈشـ ــهئىدنىڭ ئوقۇتۇشـ سـ
قالغـان يىـپ    بۇنىـڭ بىـلهن ئۈزۈلۈشـكه ئـاز    . شهكسىز ياخشى بىر ئىـش 

ن، ئــۈزۈلمهي قالــدى، ســهئىدنىڭ نهزىــرى شــۇ نــوقتىغىال يهتــكه      
ئهزھهردە دىنىـــي مهلۇمـــات ئالغـــان بىـــر مۇســـۇلماننىڭ نهزىـــرى  

ــتهلمىگهن    ــا يې ــى نۇقتىغ ــشلىك ئاساس ــشكه تىگى ــڭ  . يېتى ــى ئۇنى قېن
ــتهن    ــسالمنى قهس ــسىدا ئى ــۇش پروگراممى ــوب ئوقۇت ــهزگۈرلىكى؟ دانل س
ــدە     ــڭ كۆڭۈللىرى ــدىلىرىنى ئوقۇغۇچىالرنى ــسالم قائى ــانلىقىنى، ئى پالىغ

  قنى نېمىشقا كۆرۈپ يېتهلمىدى؟خارابىلىققا ئايالندۇرغانلى
ــالۇنالرنىڭ       ــانىم ۋە س ــازىلى خ ــهييىد، ن ــۇتفى س ــازىر ل ــز ھ بى
ــادەمگه      ــر ئـ ــان بىـ ــويىچه ئوقۇغـ ــهرىئىتى بـ ــسالم شـ ئهزھهردە ئىـ

  !كۆرسهتكهن تهسىرىگه قاراپ باقايلى
ــا     ــالۇندا راس ــۇلنى س ــهئىد زەغل ــر س ــاقالپ« كروم ــا «، » چ قايت

ــتۇرغان ــدىن مائار»قۇراشـ ــنال ئانـ ــستىرلىكىگه دىـــن كېيىـ ىـــپ مىنىـ
  .تهيىنلىدى

ــر تهرەپ ــۇ بى ــڭ . ب ــهئىد ئۆزىنى ــك«س ــۆھرىتى » خهلقپهرۋەرلى ش
بىـز  . بولـدى » سـايالنما ۋەكىلـى   «بىلهن قـانۇن مهسـلىههت كېڭىـشىنىڭ        

  !ئاۋۋال قانۇن مهسلىههت كېڭىشى بىلهن تونۇشۇپ چىقايلى
 ئــۆزىگه خوجــا قىلىــدىغان -بــۇ كــېڭهش قارىماققــا خهلقنــى ئــۆز

 .تهك كۆرۈنىدۇ» پارالمېنت«
ــسىۋالغان ئهللهردىكــى    ــلهن بې ــۈچى بى ــۇق ك ــۆزى زورل ــزالر ئ ئىنگلى

ــدۇ   ــشنى خالىماي ــايتۇرۇپ بېرى ــقه ق ــاكىمىيهتنى خهلق ــنى . ھ ــۇ كېڭهش ب
ــسهت ــي مهق ــا دەســسهيدىغان -قۇرۇشــتىكى ھهقىقى شــهرىئهتنىڭ ئورنىغ

ــرىش   ــانۇنالرنى چىقىـ ــانگىرلىكى  . قـ ــستىيان جاھـ ــهن (خرىـ خۇسۇسـ
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ــسىردا ــستا) مى ــت   ھىندى ــا زى ــهرىئهت قانۇنلىرىغ ــدەك ش ندا چىقارغان
چــۈنكى  . قــانۇنالرنى مىــسىردا مۇســتهقىل چىقىرىــشنى خالىمايــدۇ     

دىنىـي ئۆلىمـاالرمۇ كـۆپ ئىنگلىزالرنىـڭ مىـسىردا          . مىسىردا ئهزھهر بـار     
ئۇسـۇلى بـۇيىچه ، بىـر       ›› كـاال ھارۋىـسىدا توشـقان تۇتـۇش       ‹‹قولالنغان  

ــاكىمىيىتى ‹‹ ــق ھـ ــانۇنالرنى ›› خهلـ ــا ‹‹قـ ــشى ››  قانۇنالشتۇرسـ ياخـ
ــانۇنالرنى . بولىــدۇ  ــارلىقى ›› خهلــق ‹‹ شــهرىئهتكه زىــت ق ئــۆز ئىختىي

ــى  ــشنىڭ تېگـ ــلهن ئىـ ــدۇ   -بىـ ــان بولىـ ــپ چىقارغـ ــى بىلىـ . تهكتىنـ
ــا      ــسىنى جاھانگىرالرغ ــۆز ئىرادى ــڭ ئ ــىتى خهلقنى ــك سىياس جاھانگىرلى
تاڭمــاقچى بولغانلىقىــدىن نــارازى بولغــان ۋە غهزەپلهنــگهن قىيــاپهتته 

ــدۇ   ــا چىقى ــۇنداق . ئوتتۇرىغ ــۇن ‹‹ مۇش ــانگىرالر  ›› ئوي ــدە جاھ ئىچى
يولغا قويمـاقچى بولغـان قـانۇن خهلقنىـڭ جاھانگىرالرغـا قارشـى قولغـا               

 !سۈپىتىدە يولغا قۇيۇلىدۇ ›› ئۇتۇقى ‹‹ كهلتۈرگهن 
ــۇالتتى    ــى ب ــى ۋەكىل ــنىڭ ئىكك ــرى  . كېڭهش ــڭ بى ــى ۋەكىلنى ئىكك

ــايلىناتتى   ــرى س ــى ،يهنه بى ــهئىد    . تهيىنلىنهتت ــل س ــايالنغان ۋەكى س
ــدى  ــۇل ئى ــڭ خهلقپهرۋەرلىكــته  . زەغل ــهئىد زەغلۇلنى ــدا س ــى ۋاقتى ئهين

ــايالنغان      ــكه س ــانال ۋەكىللىك ــايىتى ئاس ــۇپ ناھ ــان بۇل ــى چىقق داڭق
تـوغرا ، ئـۇ خهلـق ۋەكىلـى ، كېڭهشـته خهلقنىـڭ كۆڭلىـدىكىنى                . ئىدى  

تــۈزۈپ ، لــېكىن ئىــسالمغا زىــت قــانۇنالرنى . ۋەكــالىتهن بايــان قىلىــدۇ
ــدۇ؟    ــقه ۋەكىللىــك قىلى ــتۇرىۋاتقان ســهئىد قايــسى خهلق ــۇنى قانۇنالش ئ

 مىسردىكى مۇسۇلمان خهلققه ۋەكىللىك قىلىدۇ ؟
ــگهن   ــۇلمان دې ــۇيىچه   مۇس ــى ب ــۇلمانلىقنىڭ تهقهززاس ــالالھمۇس  ئ

ــۇ ،    ــدار قىالتتىغ ــهرىئىتىنى ھۆكۈم ــڭ ش ــالالھنى ــهرىئىتىدىن  ئ ــڭ ش  نى
خهلـق  !  قىلىـشنى رەت قىالتتىغـۇ ؟      باشقا ھهرقانـداق قـانۇننى ھۆكۈمـدار      

شۇ كۈنلهردە ئىـسالمغا ئالـدىنى قىلغانـدۇ ، يـاكى كهينىنـى قىلغانـدۇ ،                
ــدۇ   ــۈنلهي كــارى بولمىغان ــلهن پۈت ــۇ مهســىله بى ــاكى ب شــۇنداقتىمۇ ! ي

ســهئىد ئــادەتتىكى شــهخس ئهمهس ، بهلكــى بــۇ بىــر رەھــبهر ۋە       
ــي  ــول   . داھىـ ــوغرا يـ ــكه تـ ــسى مىللهتـ ــڭ مهنىـ ــبهر دېگهننىـ رەھـ
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كۆرســهتكۈچى ، غهپلهتــته قالــسا ئويغــاتقۇچى ، خهلقنــى ئــۆز بهختىنــى 
ــۇر    ــكىللىگۈچى دېگهنلىكت ــشقا تهش ــهۋىيىدىن   . تېپى ــم س ــهئىد بىلى س

بهلكــى ئــۇ . قارىغانــدا شــهرىئهت ساھهســىدىن يىــراق ئــادەم ئهمهس 
ئهزھهردە شـــهرىئهت ئـــۆگهنگهن ، قېنـــى ئۇنىـــڭ مۇســـۇلمانچه     

م شــهرىئىتىنىڭ ئورنىغــا  ھــاال ئــۇ ئهمــدى ئىــسال   ! ســهزگۈرلىكى ؟
دەســسهيدىغان قــانۇنالرنى تۈزىــدىغان كېڭهشــنىڭ  ســايالنما ۋەكىلــى  

 !بولغىنىغا ئىپتىخارلىنىپ  كېتىپتىغۇ؟
  .بۇ ئىككىنچى تهرەپ 

  .ئۈچىنچى تهرەپ تېخىمۇ خهتهرلىك 
يىلــى بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى ئاخىرلىــشىپ بىرقــانچه      -1919

بـۇ ئىـنقىالپ ئۈممهتنىـڭ      . تلىـدى   ئايدىن كىيىـنال مىـسىر ئىنقىالبـى پار       
ــڭ      ــا غهزىپىنى ــانقى جۇغالنم ــدىن بۇي ــۈپ قالغان ــشغالىيهتكه چۈش ئى

ئۇزۇنــدىن بۇيــان كــۆپ ›› جۇغالنمــا غهزەپ ‹‹ . تاشــقا تېپىــشى ئىــدى 
ــدى   ــاخىرى پارتلى ــسهملهپ ئ ــۆزىگه مۇجهس ــى ئ ــدا . تهركىبلهرن ئۇنىڭ

ــۇق     ــۆز مهۋجۇتل ــسىۋالغان ، ئ ــلهن بې ــۈچ بى ــكىرى ك ــى ئهس ى ئهللهرن
ــاراقچى      ــان ق ــسهندە قىلغ ــۆرمىتىنى دەپ ــڭ ھ ــك خهلقنى ــلهن يهرلى بى

ــدى     ــار ئى ــي غهزەپ ب ــان تهبىئى ــمهنلهرگه بولغ ــدا يهنه .  دۈش ئۇنىڭ
ــالنغان  -1914 ــدىن باش ــۇرۇش پارتلىغان ــى ئ ــامىيلىق ‹‹ يىل ــي ھ ھهربى

قـــا نـــارازىلىق بىلـــدۈرۈش ) ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه جاھانگىرلىـــك ( ›› 
 ھــۆرمىتى دەپــسهندە قىلىنغــان خهلــق ھــامىيلىق مهزگىلىــدە. بارئىــدى 

ھهربىـي سـوت تهسـىس قىلىنىـپ        . تېخىمۇ يـاۋۇز مۇئـامىلىگه ئۇچرىـدى        
. كىــشىلهرگه يــۇقىالڭ گۇنــاھالر بىــلهن ئۆلــۈم جازاســى ھۆكــۈم قىلــدى  

بــۇ ۋەقهنىــڭ . دە شــۇنداق بولــدى ›› دەنــشىۋا ۋەقهســى ‹‹ : مهســىلهن 
نــشىۋا كهنــتىگه بىــر تهپ ئهنگلىــيه ئهســكىرى دە: قىــسقىچه مهزمــۇنى 

بىــر ئهســكهرگه ئىســسىق ئۆتــۈپ كېتىــپ . كهپــتهر ئــوۋلىغىلى بارغــان 
ــۆلگهن  ــقه   . ئ ــۈم خهلق ــوتى بىرتۈرك ــي س ــيه ھهربى ــيه ‹‹ ئهنگلى ئهنگلى

ــۈردى   ــكىرىنى ئۆلت ــى   ›› ئهس ــۇم جازاس ــلهن ئۆل ــۆھمهت بى ــگهن ت دې
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بــۇ ھادىــسه باشــقا ھادىــسىلهرگه قوشــۇلۇپ ئىنقىالبنىــڭ      . بهرگهن 
ئۇنىڭــدا يهنه دېهقانالرنىــڭ  .  نــى تېزلىتىــۋەتكهن  پــارتالش قهدىمى

ــات   ــان ئــ ــۈۋرۈكى بولغــ ــدارچىلىق تــ ــۇالغلىرىنى ۋە -جاھانــ ئــ
رۇزىغـــارلىرىنى ۋەتهننـــى قوغدايـــدىغان ئهســـكهرلهرگه الزىـــم دەپ 

ئهمهلىيهتـته بـۇ بـۇالنمىالر      . تارتىۋېلىشتىن نـارازى بۇلـۇش بـار ئىـدى          
ــڭ   ــورد ئاللېنبينىـ ــيه لـ ــدە ر) Lord Allenby(ئهنگلىـ ەھبهرلىكىـ

ــكىللىگهن    ــشقا تهشـ ــقا سېلىـ ــى ئۇرۇشـ ــپىلىككه قارشـ ئهرەب ‹‹ خهلىـ
ــكهرلهر  ــشلىتىلگهن   ›› ئهس ــا ئى ــڭ تهمىناتىغ ــورد . نى ــى -1917ل يىل

مانـــا ئهمـــدى ئهھلـــى ســـهلب ‹‹ : بهيتۇلمۇقهددەســـكه كىرگهنـــدە 
ــتى  ــى ئاخىرالش ــگهن ›› ئۇرۇش ــداق  . دې ــپ مۇن ــۇق قىلى ــۇ يهنه ئۇچ ئ

ــاۋادا ئهرەب‹‹ : دېـــگهن  ــمىگهن بولـــسا نـ  ئهســـكهرلهر ياردەملهشـ
ــۇق  ــى يېڭهلمهيتتـ ــڭ .›› خهلىپىلىكنـ ــدا يهنه قاھىرەلىكلهرنىـ  ئۇنىڭـ

ــافرىقىلىقالر     ــۇبى ئ ــدىيىلىكلهر ، جهن ــى زېلالن ــترالىيىلىكلهر ، يېڭ ئاۋس
ــكىللهنگهن    ــادالىقالردىن تهشـــ ــانزاك«ۋە كانـــ )  ANZAC(»ئـــ

وشـــۇن بـــۇ ق. قوشـــۇنىنىڭ قىلمىـــشلىرىدىن نـــارازىلىقى بـــار ئىـــدى 
ــدى    ــشۋازلىقالرنى قىل ــۇزۇقچىلىقالرنى ۋە پاھى ــۆپ ب ــاھىرەدە ك ــۇالر . ق ئ

ــاليتتى    ــپ تاش ــدا ئېتى ــلهن نهق مهيدان ــا بى ــقانالرنى تاپانچ . قارشىالش
ــۈك     ــر كۈچل ــدىگهن يهنه بى ــقا ئۈن ــنقىالپ قوزغاش ــسىرلىقالرنى ئى ــۇ مى ب

 .ئامىل ئىدى 
لىكـتىن  ھهربىي ھـامىيلىق ئـېالن قىلىنغانـدىن باشـالپ مىـسىر خهلىپى           

ــدى  ــىۋىتى  . رەســمىي ئايرىلىــپ قال ــاخىرى مۇناس ــلهن ئ ــك بى خهلپىلى
ــارام بۇلــۇپ قالــدى   ــانىيىگه ق ــسىرلىقالرنى . ئۈزۈلــۈپ برىت ــۇ مى ــا ب مان

ــل   ــۈك ئامىـ ــدىگهن ئهڭ كۈچلـ ــا ئۈنـ ــاھهدە . ئىنقىالبقـ ــى سـ سىياسـ
ــى     ــىۋىتى خېل ــي مۇناس ــان ئهمهلى ــلهن بولغ ــك بى ــسىرنىڭ خهلپىلى مى

ــدى  ــۈزۈلگهن ئى ــۇرۇنال ئ ــدۇرۇلۇپ  . ب ــۇقتىن قال ــق ھوق ــۋ تهۋپى خهدىيى
مىــسىر برىتــانىيه ئىــشغالىيىتىگه بويــسۇنغاندىن باشــالپ ، نامــدا      

ئهممــا . خهلىــپىلىككه تهۋە بولــسىمۇ ، ئهمهلىيهتــته ئۇنــداق بولمىــدى 
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ــپىلىكىگه     ــسالم خهلى ــۇلمانلىرىنى ئى ــسىر مۇس ــىۋەت مى ــۋى مۇناس مهنى
 .باغاليدىغان ئىسالمى رىشته ئىدى 

ــمان ئ ــك   ئوس ــپ قانچىلى ــدىن ئايرىلى ــسالم روھى ــسىنىڭ ئى ىمپېرىيى
يامــان ھالغــا چۈشــۈپ قالغــان بۇلىــشىدىن قهتئىيــنهزەر بــۇ خهلپىلىــك 
يهنىــال پۈتكــۈل جاھانــدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ قهلىبلىرىــدە ئىــسالمنىڭ  

ــيه بىرىنچــى . ســىمۋولى ئىــدى ۋە ئىــسالمغا ۋەكىللىــك قىالتتــى   ئهنگلى
ا ھهربىـي ھـامىيلىقنى ئـېالن قىلغانـدا         دۇنيا ئۇرۇشـىدىن كىـيىن مىـسىرد      

بــۇ مۇســۇلمانالرغا .ئوســمانىيالر ئىمپېرىيىــسىدىن ئايرىۋېتىلــدى مىــسىر 
  .ئىنقىالب قوزغاشقا كۈچلۈك تهسىر كۆرسهتتى . بهكمۇ ئېغىر كهلدى 

قىسقىسى ، ئىـنقىالب ئاساسـى جهھهتـتىن ئىـسالمى شـهكىلدە ئېلىـپ              
رالرغــا قارشــى ئىــنقىالپ مىــسىردىكى مۇســۇلمان خهلــق كاپى. بېرىلــدى 

ــدى  ــا   . قىل ــدىكى ئىنقىالبغ ــڭ زامانى ــنقىالب ناپۇلىئۇننى ــى ئى ــۇ قېتىمق ب
لـــېكىن . ئهزھهردىـــن باشـــالندى -ئوخـــشاشال ئىـــسالمنىڭ بۆشـــۈكى

ــر بۇرۇلــۇش پهيــدا بولــدى   بــۇ خهتهرنىــڭ ... ئىنقىالبتــا خهتهرلىــك بى
  !تۈگىنى سهئىد زەغلۇل 

ــدا   ــڭ يورۇقى ــنقىالپ ھۆججهتلىرىنى ــز ئى ــۈپ  بى ــۆز يۈگۈرت ــا ك تارىخق
يىلــــدىكى -1919يىلــــى برىتــــانىيه مــــۇزېي -1969! باقــــايلى 

ئىنقىالبنىــــڭ ئهللىــــك يىللىــــق مۇناســــىۋىتى بىــــلهن بهزىبىــــر 
، بــۇ ھۆججهتلىرىــدە ①ھــۆججهتلىرىنى ئىهــرام گېزىتىــدە ئــېالن قىلــدى

ســـهئىد . كىـــشىنى ئويغـــا ســـالىدىغان ئاجايىـــپ مهزمـــۇنالر بـــار  
ــس ــۇل ئــۈممهت ‹‹ھــازىرقى -ىقاھىرەنىــڭ پهلهكىــي كوچى نىــڭ ›› بهيت

بــۇ كوچىنىــڭ لــۇق دەرۋازىــسىنىڭ ئــۇدۇل     . ئورنىــدا ئولتــۇراتتى  
 .  تهرىپىدە مۇھهممهد مهھمۇد پاشا ئولتۇراتتى 

 
ــېالن      ① ــۆججىتىنى ئ ــڭ ھ ــارىخى ۋەقهلهرنى ــان ت ــۇرۇن بولغ ــل ب ــك يى ــڭ ئهللى ــانىيه مۇزېيىنى برىت

مــۇھىم . كېــيىن ئوتتــۇز يىــل ئۆتكهنــدە ئــېالن قېلىــشقا ئۆزگهرتىلــدى . قىلىــدىغان قائىدىــسى بــار ئىــدى 
بهزى ھــۆججهتلهر مهخپىيهتلىكنــى ســاقالش . ھــۆججهتلهر يهنىــال ئهللىــك يىــل ئۆتكهنــدە ئــېالن قىلىنــدى 

   .  ئۈچۈن قهتئىي ئېالن قىلىنمىدى
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بۇ پاشـا ئهينـى ۋاقتىـدا سـهئىد زەغلۇلـدەك خهلقـپهرۋەر بولمىـسىمۇ ،                
 . ئهمما كۆزگه كۆرۈنگهن شهخسلهرنىڭ بىرى ئىدى 

 سـۇاليمان پاشـا مىـسىر پاشـالىرىنىڭ بىـرى           ئۇنىڭ دادىسى مهھمـۇد   
مـۇھهممهد  . بۇلۇپ ئاسـيۇتتىكى سـهلىم سـاھىلىدا چـوڭ فېئـودال ئىـدى              

پاشــا ئهنگىلىيىنىــڭ ئوكــسفورد ئونۋېرســىتىتىدا ئۇقۇغــان بۇلــۇپ ،      
ــۇيىچه    ــسى بــ ــسۆڭهكلهرنىڭ قائىدىــ ــدىكى ئاقــ ــى زامانــ ئهينــ

نىــڭ مهزكــۇر ھۆججهتلهر .ئاقــسۆڭهكلىك ھاسىــسى كۈتــۈرۈپ يــۈرەتتى 
ــدۇ  ــداق دىيىلى ــدە مۇن ــشىدا  ‹‹: بىرى ــۆيگه قايتى ــۇھهممهد ئ ــۇد م مهھم

ــدى      ــشىپ قال ــلهن ئۇچرى ــۇل بى ــهئىد زەغل ــۇد  . س ــۇھهممهد مهھم م
خهلـق قايناۋاتىـدۇ ، بىـر ئىـش         : سهئىدنى ھاسىـسى بىـلهن توختىتىـپ        

ــاۋابهن      ــا ج ــهئىد بۇنىڭغ ــدى ، س ــرەك دې ــشىمىز كې ــېمه  : قىلى ــز ن بى
 ››دېدى ! ن قىلىنىپ بولدىغۇ قىالاليمىز ؟ ھامىيلىق ئېال

بىرىنچى نوختا شۇكى ، . بۇ يهردە ئىككى مۇھىم نوختا ئاشكارىالندى 
خهلق داھىيالرنىڭ رىغبهتلهندۈرۈشى بىلهن ئهمهس بهلكى ئۆزلىكىدىن 

يهنى ئىنقىالب بىۋاسته خهلق تهرىپىدىن قوزغالغان . قاينىغان 
ڭ يۇقىردا سۆزلهپ ئىنقىالبنىڭ قوزغىلىشىدىكى قىسمهن سهۋەبلهرنى( 

ئىككىنچى نوختا شۇكى ، سهئىد زەغلۇل تا شۇ كهمگىچه بىرەر    ) .ئۆتتۇق 
 ئۇنىڭ  چۈنكى  . يهتمىگهن  كۆزى  ئىش قىلىشنىڭ مۇمكىنلىكىگه

. كهسكىن ھهربىي سوت بار . قارىشىچه ھهربىي ھامىيلىق ئېالن قىلىندى 
  .شۇڭا ھېچقانداق ئىش قىلىشنىڭ ئىمكانىيىتى يوق ئىدى

خهلق قاتتىق قوزغىلىۋاتىدۇ ، ‹‹ : ھۆججهتته يهنه مۇنداق دىيىلىدۇ 
دېدى مۇھهممهد مهھمۇد ، ›› .بىرەر ئىش قىلمىساق پويىزغا ئۈلگۈرەلمهيمىز

 .سهئىدكه 
ئهتىسى سهئىد ئۆزى ، ئابدۇلئهزىز پاشا پهھىمى ، مۇھهممهد پاشا 

تهشكىللهپ ، شهئراۋىيدىن ھهممىگه مهشهۇر بولغان ئۈچ كىشىلىك ئۆمهك 
نى ›› خهلقنىڭ تهلىپى ‹‹ ئهنگلىيه ئالىي ۋەكىلىنىڭ قېشىغا بېرىپ 

  .يهتكۈزدى 
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  .بۇ يهردە ئازراق توختىۋېلىش كېرەك 
بىــرەر ئىــش قىلمىــساق ‹‹ ســهئىد زەغلــۇلنى مــۇھهممهد مهھمۇدنىــڭ 

ــا ئۈلگــۈرەلمهيمىز  كهتــكه كهلتۈردىمــۇ دېــگهن ســۆزى ھهرى›› ، پويىزغ
؟ ســـهئىد داھىيلىـــق مهرتىۋىـــسىنىڭ قولىـــدىن كېتىـــپ قېلىـــشىدىن 
ــدىغا      ــقىالرنىڭ ئالـ ــاكى باشـ ــۇد يـ ــۇھهممهد مهھمـ ــۇ ؟ مـ قورقتىمـ

  ئۆتىۋېلىشىدىن قورقتىمۇ ؟
ــايمىز   ــۆپ توختالم ــته ك ــۇ ھهق ــۇ ب ــى  ... ب ــان قىاليل ــشى گۇم ... ياخ

ــدۇ   ــشقا ئىلهامالن ــكهت قىلى ــهئىدنى ھهرى ــۇد س ــۇھهممهد مهھم ... ردىم
  .شۇنىڭ بىلهن سهئىد ھهرىكهت قىلىشنى قارار قىلدى

ــڭ  ــېكىن ھۆججهتنىـ ــۆمهك ‹‹ لـ ــدىكى  ›› ئـ ــى ۋاقتىـ ــڭ ئهينـ نىـ
بىـــلهن )  Wingate(برىتـــانىيه ئـــالىي ۋەكىلـــى ســـىرۋنگاتى    

  .ئۇچراشقانلىق توغرىسدىكى بايانلىرى ئۈستىدە توختىلىمىز 
ــدە   ــانلىقى ھهققى ــارازىلىقى قوزغالغ ــڭ ن ــهئىد ئۈممهتنى ــۆزلهپ ، س س

ــشنى    ــى ئۆزگهرتى ــدۇرۇپ ۋەزىيهتن ــدىن قال ــامىيلىقنى ئهمهل ــي ھ ھهربى
ــدى  ــشىچه  . تهلهپ قىل ــۆججهتته دېيىلى ــڭ  : ھ ــل ئۆمهكنى ــالىي ۋەكى ئ

ــداق       ــيىن مۇن ــدىن كى ــاپهتته ئاڭلىغان ــان قىي ــار قىلغ ــۆزىنى ئىنك س
ــگهن  ــسىلهر  ‹‹ : دې ــتهقىللىق تهلهپ قىلىدىكهن ــىلهر مۇس ــدا س ! قارىغان

اق ، مۇســـتهقىللىق تهلهپ قىلىمىـــز ، دەپ جـــاۋاپ شـــۇند: ســـهئىد›› 
  .بهرگهن 

ــايلى      ــاراپ باق ــسىگه ق ــدىكى مهپكۇرى ــۇ چاغ ــهئىدنىڭ ش ــز س ! بى
مۇســتهقىل بۇلــۇش ئۇنىــڭ كــۆڭلىگه كهلمىــگهن ، ئۇنىــڭ ئــالىي       

ــوق    ــداق گهپ ي ــۆزىدىمۇ ئۇن ــان س ــگه قىلغ ــۆڭلىگه . ۋەكىل ــڭ ك ئۇنى
ــدۇرۇش ، ج  ــدىن قال ــامىيلىقنى ئهمهل ــي ھ ــڭ پهقهت ھهربى اھانگىرالرنى

ــېكىن . چــاڭگىلىنى بوشىتىــشنى تهلهپ قىلىــش كهلــگهن   نىــڭ ئــالالھل
تهقدىرى بىلهن ئـالىي ۋەكىـل مۇسـتهقىللىق دېـگهن سـۆزنى ئېغىـزدىن              

خهلـــق ‹‹ ئېهتىمـــال ئـــۇ قـــوزغىلىش ئالدىـــدا تۇرغـــان . چىقـــاردى 
ــرى  ــدى دەپ  ›› ۋەكىللىـ ــلهن كهلمىـ ــۆۋەن تهلهپ بىـ ــدىنمۇ تـ بۇنىڭـ
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ــسا كېــ  ــان بول ــهئىد   . رەك ئويلىغ ــنهزەر س ــشىدىن قهتئىي ــداق بۇلى قان
شــۇنداق ، مۇســتهقىللىق تهلهپ قىلىمىــز ‹‹ : ئۇنىــڭ لوقمىــسىنى ئېلىــپ 

ۋنگـــــات بـــــۇ تهلهپـــــكه ئۇنىـــــڭ . دەپ جـــــاۋاپ بهردى ›› 
ــۈمىتىگه   ــانىيه ھۆكــ ــشنى برىتــ ــۇ ئىــ ــۇاللمايدىغانلىقىنى ، بــ قۇشــ

ۋەكىــل ئــالى . يهتكۈزىــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ ، ئــۇالرنى يولغــا ســالدى 
. نــى رەت قىلغانــدىن كىــيىن ئىــنقىالب پارتلىــدى ›› خهلــق تهلىپــى ‹‹ 

ــا يامرىــــدى  پــــايتهختتىن ئــــۇزاق . ئىــــنقىالپ ھهمــــمه جايغــ
تهبىئىيكـى قـاھىرە    . تۈزلهڭلىككىچه ھهمـمه خهلـق ئىنقىالبقـا قاتناشـتى          

ھهركــــۈنى خهتىــــبالر قــــاراقچى . ئىــــنقىالب مهركىــــزى بولــــدى 
 قىزغىنلىقىنــــى ئاشــــۇرىدىغان جاھانگىرالرغــــا قارشــــى خهلقنىــــڭ

نۇتــۇقالرنى ســۆزلىگهندىن كىــيىن ، نامايىــشچىالر ئهزھهردىــن كوچىغــا 
ــاتتى  ــا   . چىق ــلهن توپق ــرەك بى ــشچىالرنى زەمبى ــشغالىيهتچىلهر نامايى ئى
ــاتتى  ــۆلهتتى   . تۇت ــشىلهر ئ ــۇن كى ــۈنى نۇرغ ــانالر ،  . ھهرك ــان ق ئاقق

ــ  ــوتىنى تېخىمــ ــنقىالب ئــ ــوقالر ئىــ ــان ئــ ــۆكرەككه تېگىۋاتقــ ۇ كــ
ــايتىۋېتهتتى  ــڭ . ئۇلغــــ ــهئىد ۋە ئۇنىــــ ــك ‹‹ ســــ ھۆرمهتلىــــ

ــرى ــڭ ســۆزى ( ››ھهمراھلى ــسىر گېزىتلىرىنى ــدىغان مى ــى قولالي ) ئىنقىالبن
ــيىلىكلهر . پاالنــدى  ــنقىالب پهســىيىدۇ  ‹‹ : ئهنگىلى ــسا ئى ــيالر پاالن داھى

ــز   ــونترول قىالاليمى ــى ك ــوياليتتى ››، ۋەزىيهتن ــنقىالب . دەپ ئ ــېكىن ئى ل
ــدى  ــۇ ئۇلغاي ــۇنداق    (تېخىم ــاالش ش ــى پ ــته داھىين ــداق ۋەزىيهت بۇن

ــدۇ  ــۈرۈپ چىقىرى ــاقىۋەتنى كهلت ــالىي   .) ئ ــانىيه ئ ــلهن برىت ــۇنىڭ بى ش
. ۋەكىلىنى مىـسىردىن قـايتۇرۇپ كېتىـپ ئـۇنى باشـقا ۋەزىـپىگه قويـدى                

ئىنگلىــــزالر ۋەزىپىنىــــڭ ھۆددىــــسىدىن چىقالمىغــــان چــــوڭ     
بنـــى ئىنقىال: ئهنگلىـــيه . ئهمهلـــدارلىرىنى شـــۇنداق جازااليـــدۇ   

پهســـهيتىپ ، برىتـــانىيه ھۆكۈمىتىنىـــڭ بـــاش ئـــاغرىقىنى تۈگىتىـــدۇ 
دېــگهن ئۈمىــد بىــلهن لــورد ئــاللېنبېي مىــسىرغا ئــالىي ۋەكىــل قىلىــپ  

ــى  ــگهن   . ئهۋەتت ــى يهڭ ــاللېنبېي خهلىپىلىكن ــپ‹‹ئ ــدان ›› غالى قومان
بـۇ مىللىتارىـستنىڭ خېلـى ھهيۋىـسى بـار بۇلـۇپ ، مىـسىرلىقالر               . ئىدى  
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ــسىدىن   ــڭ ھهيۋى ــى   ئۇنى ــشى ، ئىنقىالبن ــىلىقنى توختىتى ــۇپ قارش قورق
ــشىچه . ئاخىرالشتۇرۇشــى مــۇمكىن ئىــدى  ــر ھــۆججهتته دېيىلى : يهنه بى

ــسىرنىڭ    ــر ئــاي مى ــۇق بى ــۇرۇن تۇل ــشتىن ب ــا كېلى ــر قارارغ ــاللېنبېي بى ئ
. ئىــنقىالب ئــۆز پېــتىچه داۋام قىلىــۋەردى . ئهھــۋالىنى تهتقىــق قىلــدى 

ــر  بــۇ .  ئــۇزۇن دوكــالت يوللىــدى كېــيىن ئــۇ ئهنگلىــيه ھۆكــۈمىتىگه بى
دوكالتتــا . دوكـالت تولـۇقى بىــلهن مهزكـۇر ھـۆججهتته ئــېالن قىلىنغـان      

ــداق      ــگه مۇن ــيهتكه ئى ــۇھىم ئهھمى ــگه ۋە م ــۇر مهنى ــايىتى چوڭق ناھ
ــار   ــۆز ب ــۈمله س ــى ج ــۇ  ‹‹ : ئىكك ــلىنىپتۇ ، ب ــن باش ــنقىالب ئهزھهردى ئى

ــر ئىــش  ــۇلنى نهز‹‹ ... ›› تولىمــۇ خهتهرلىــك بى ــتىن ســهئىد زەغل ەربهنت
 ››! ئۇنى قاھىرەگه قايتۇرۇپ ئهكىلىڭالر ! بۇشىتىڭالر 

بــۇ قــاقۋاش ئىنقىالبنىــڭ ئهزھهردىــن باشــالنغانلىقىنى يهنــى بۇنىــڭ 
بىــر دىنىــي ، ئىــسالمنى ئىــنقىالب ئىكهنلىكىنــى ، بۇنــداق ئىنقىالبنىــڭ  

بـــۇنى بىلىـــشكه ( تولىمـــۇ خهتهرلىـــك بولىـــدىغانلىقىنى بىلىۋالـــدى
  ) .دۇ قاقۋاشلىق كهتمهي

ــا     ــدۇكى ، ئۇالرغ ــدان بىلى ــايىتى ئۇب ــۇنى ناھ ــمهنلىرى ش ــن دۈش دى
ــۇالر       ــك ، ئ ــال خهتهرلى ــى بهك ــاد روھ ــى جىه ــسبهتهن دىنىمىزدىك نى
ھهربىــي جهھهتــته كۈچلــۈك ، ھهمــمه تېررورلــۇق ۋاســتىلىرى ئۇالرنىــڭ  

بىــراق ئــۇالر . قولىــدا ، ئــۇالر ئىــنقىالب ئــوتىنى ئــاخىرى ئۆچىرەلهيــدۇ 
ــۈن بهك  ــڭ ئۈچ ــدۇ  بۇنى ــم تارتى ــۆپ چىقى ــدىن ... ك ــدە كېيىنلىكى ھهم

ــز  . خــاتىرجهم بواللمايــدۇ  ــاد روھــى ھهرگى چــۈنكى ، ئىــسالمدىكى جىه
ــدۇ  ــهۋەبىدىن   . ئۆچمهي ــۇبىيهت س ــي مهغل ــل ھهربى ــر مهزگى ــۇ روھ بى ب

بــۇ روھ قاچــان بولــسا يهنه بىــر . پهســىيىپ قالــسىمۇ ھامــان ئۆلمهيــدۇ 
 .قېتىم قايتا باش كۆتۈرىدۇ 

ــاللېنبېي ت ــداق  ئـ ــسى مۇنـ ــش چارىـ ــان ھهل قىلىـ ‹‹ : هلهپ قىلغـ
ئـۇنى قـاھىرەگه قـايتۇرۇپ      ! سهئىد زەغلـۇلنى نهزەربهنتـتىن بۇشـىتىڭالر        

   ›› ! كېلىڭالر
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سـهئىد زەغلۇلنىـڭ پالىنىـشى ئىـنقىالب دائىرىـسىنى          : لورد ئـاللېنبېي    
كېڭهيتىـــۋەتكهن ، قارشـــىلىقنى كۈچهيتىـــۋەتكهن؛ ســـهئىد زەغلـــۇلنى 

ــېلىش بىـــ   ــايتۇرۇپ كـ ــى   قـ ــسىقتۇرۇپ ئىنقىالبنـ ــى بېـ لهن ۋەزىيهتنـ
بىــز ئهڭ يــۇقىرى چهكــته   . ئاخىرالشــتۇرغىلى بولىــدۇ دەپ قارىغــان   

لـېكىن سـهئىد    : ياخشى گۇمان قىلىـپ شـۇنداق پهرەز قىلىپمـۇ باقـايلى            
ــى      ــلىكى بىزنـ ــى مهسـ ــدىن كىيىنكـ ــپ كهلگهنـ ــڭ قايتىـ زەغلۇلنىـ

ىــي ئىــنقىالب ئاللېنبېينىــڭ دوكالتىــدىكى ئىنقىالبنىــڭ خــاراكتېرىنى دىن
ــچ      ــشنىڭ زى ــايتۇرۇپ كېلى ــۇلنى ق ــهئىد زەغل ــلهن س ــتىش بى دەپ بېكى

ــدۇ    ــكارىالپ قۇيى ــى ئاش ــىۋەتلىك ئىكهنلىكىن ــۇل  . مۇناس ــهئىد زەغل س
›› ۋەتهن ھهممهيلهننىــڭ ... دىــن خۇدانىــڭ ‹‹ قايتىــپ كهلگهنــدە  

  .بۇ گهپنىڭ مهنىسى بهكمۇ ئۇچۇق . دەيدۇ 
ــلهن   ــىلهر بـ ــادىـــن خۇدانىـــڭ ، يهنـــى دىـــن سـ  نىـــڭ لالھئـ

ــش   ــسىدىكى ئىـ ــرىڭالردا  ... ئوتتۇرىـ ــۇئارلىرىڭالردا ، ھهرىكهتلىـ شـ
ــاڭالر   ــى قىلم ــڭ گىپىن ــالر  ! دىننى ــى قىلىڭ ــڭ گىپىن ــى ! ۋەتهننى ۋەتهنن

  !ئاساسى ئورۇنغا قۇيۇڭالر 
ــنقىالب    ــسالمنى ئى ــي ئى ــنقىالب دىنى ــدا ، ئى ــپ ئېيتقان ــقىچه قىلى باش

ــان  ــسى بولمىغ ــر ئاالقى ــلهن ھېچبى ــن بى ــتىن دى ــك بولۇش  ۋەتهنپهرۋەرلى
 .ئىنقىالبقا بۇرىۋېتىلدى 

ســهئىد ئىــنقىالب شــوئارى قىلغــان مهزكــۇر ســۆزنىڭ مهنىــسى       
دەپ ›› دىـــن خۇدانىـــڭ ‹‹ چۈشـــىنهلمىگهنلهر بولـــسا ، ســـهئىدنىڭ 

ــيىن  ــدىن كى ــېمه ›› ۋەتهن ھهممهيلهننىــڭ ‹‹ بولغان ــۆزنى ن ــگهن س دې
‹ ‹ســهئىد .مهقــسهت بىــلهن دېگهنلىكىــگه قــاراپ باقــسا بولىــدۇ      

ــڭ  ــۆزدە   ›› ھهممهيلهننىـ ــۇلمانالرنى كـ ــتىالر ۋە مۇسـ ــدە قىبىـ دېگهنـ
ــدۇ  ــلهن   . تۇتى ــى بى ــارائىتنىڭ تهقهززاس ــدىكى ش ــى ۋاقتى ــتىالر ئهين قىبى

: ســهئىد دېمهكچىكــى ۋە دېــدىكى   .  ئىنقىالبقــا قاتناشــقان ئىــدى   
ــۈرمهڭالر      ــوئارالر كۆت ــي ش ــقاچقا ، دىنى ــۇ قاتناش ــا قىبىتىالرم ! ئىنقىالبق

ــۈرۈڭالر ۋەتهنپهرۋەرل ــوئارىنى كۆتـ ــوئار ! ىـــك شـ ــۇ شـ ــۈنكى بـ ‹‹ چـ
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نى ئـۆز ئىچىـگه ئاالاليـدۇ ، ئهممـا دىـن خـۇدا ئۈچـۈن                ›› ھهممهيلهن  
.  ئوتتۇرسـىدىكى خۇسۇسـىي ئىـش        ئـالالھ ، يهنى دىـن ئىنـسان بىـلهن         

ــرەك      ــلىقى كې ــشى ، ئاشكارىلىماس ــى قىلى ــشىلهر مهخپ ــشنى كى ــۇ ئى . ب
ــشى مۇســ     ــۇد بۇلى ــسىردا مهۋج ــڭ مى ــۇلمان قىبىتىالرنى ۇلمانالرنى مۇس

ــامدىغاندۇ   ــتىن تۇسـ ــۇلمانلىقىنى  ! بولۇشـ ــۆز مۇسـ ــۇلمانالرنى ئـ مۇسـ
ــۇيىچه      ــى ب ــۇلمانلىقنىڭ تهقهززاس ــامدىغاندۇ ؟ مۇس ــتىن تۇس جاكارالش

ــامدىغاندۇ   ــشتىن تۇسـ ــكهت قىلىـ ــكهت  ! ھهرىـ ــۇلمانچه ھهرىـ مۇسـ
مۇســـــۇلمانچه ھهرىـــــكهت قىلـــــدىم دېيىـــــشتىن : قىلغانـــــدا 

 !تۇسامدىغاندۇ 
ــۇند ــم ش ــاس   كى ــسى ئاس ــى ؟ قاي ــۇنداق بېكىتت ــېم ش ــدى ؟ ك اق دې

بۇيىچه شـۇنداق بېكىتتـى؟ قايـسى ئاسـاس بـۇيىچه شـۇنداق بېكىتتـى ؟                
مۇســۇلمانالر مىــسىرنى پهتهــى -قىبىــتىالر ئــون تــۆت ئهســىردىن بۇيــان

ــدۇ    ــاپ كېلىۋاتى ــسىردا ياش ــان مى ــدىن بۇي ــدا  . قىلغان ــان تارىخى جاھ
ــ ــسالم سايى ــلهر پهقهت ئى ــۈك ئازســانلىق مىللهت سىدىال شــۇنداق كۆڭۈلل

ئـــۇالر رىـــم ئىمپېرىيىـــسىنىڭ سايىـــسىدا خرىـــستىيان . ياشـــىيااليدۇ 
ــدا    ــۇق تارتىۋاتقان ــا خۇرل ــدىن راس ــى تۈپهيلى ــي مهزھهپ ئىختىالپ دىنى

ئىــسالم ئۇالرغــا . ئىــسالم ئــۇالرنى بــۇ خورلــۇقتىن قۇتۇلــدۇرۇپ قويــدى 
 بىـر قىبىتـى     ھهتتـا . زايه بولغان ئىنـسانىي ھـۆرمىتىنى قـايتۇرۇپ بهردى          

نهچچه مىڭ مىـل يـول بېـسىپ ئـوغلىنى ئهمىـر ئىبنـى ئاسـنىڭ ئـوغلى                  
ــدى      ــپ كهلـ ــىكايهت قىلىـ ــۆمهرگه شـ ــانلىقىنى ئـ ــاھهق ئۇرغـ . نـ
. ۋەھالهنكى ئـۇالر روملـۇقالر زامانىـدا قـامچىنى نـان ئورنىـدا يهيتتـى                

ــۇ      ــى دەپ تېخىم ــۇ قىبىتىالرن ــسىپىنى ش ــۇ پرىن ــسالمنىڭ مۇن ــۆمهر ئى ئ
ئهمــرى ، قاچانــدىن بېــرى كىــشىلهرنى قــول     ‹‹: گهۋدىلهنــدۈردى 

 ››!قىلىۋالدىڭالر ؟ ئۇالرنى ئانىلىرى ھۆر تۇغقان ئىدىغۇ 
ئامــان ، ئهركىــن ياشــىدى ، -قىبىــتىالر شــۇنچه ئــۇزۇن زامــان تىــنچ

ناساراالرنىڭ قۇلىغا چۈشـۈپ قالغـان ھېچقانـداق ئـاز سـانلىق مىلـلهت              
  .ىپ باقمىدى مۇسۇلمانلىرى ئۇنداق خاتىرجهملىكنىڭ تهمىنى تېت
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بۇنىڭغــا مىــسىر قىبىتلىــرى بىــلهن زامانــداش بولغــان ھهبهشــلهر ئهڭ 
ــسال    ــر مى ــۇق بى ــڭ   . ئۇچ ــۇمىي ئاھالىنى ــلهر ئۇم ــن 65%ھهبهش  دى

كــۆپرەكىنى ئىگهللىـــگهن تۇرۇقلــۇق ئېزىلـــدى ، خورالنـــدى ،دۆلهت   
ــمىي دۆلهت   ــدى، رەســ ــۇق تۇتالمىــ ــدى ، ھوقــ ــادىرى بۇاللمىــ كــ

ــالىلىرىنى دىنىـــي . دى مهكتهپلىرىـــدە دىـــن ئۆگىنهلمىـــ ــا بـ ئۇالرغـ
ــشقا   ــدىغان مۇســۇلمانچه مهكتهپلهرنــى ئېچى ــۇيىچه ئوقۇتى ــسىپ ب پرىن

قۇرئـــان يادقـــا ئالدۇرىـــدىغان قارىيخـــانىالرنى . يـــول قويۇلمىـــدى
. ئاچقانالرغا ھۆكـۈمهت ئېغىـر جهرىمـانه قۇيـۇپ تاقاشـقا مهجبۇرلىـدى              
 بىرلهشــــكهن دۆلهتــــلهر تهشــــكىالتىدا ھهبهشىــــستاننىڭ ســــابىق

‹‹ : پادىــشاھى ھىالسالســلى پۈتــۈن دۇنيــا جامائهتچىلىكىنىــڭ ئالدىــدا
ــدۇ ،   ــرال دىــن بولى ــستاندا پهقهت بى ــدا ھهبهشى يهنه ئــون ئىككــى يىل

›› يهنــى مۇســۇلمانالرنى باســتۇرىمهن، قىــرغىن قىلىــمهن، قوغلىــۋېتىمهن 
ــدى  ــداق   . دې ــدىن ھېچقان ــا جامائهتچىلىكى ــپىگه دۇني ــۇ گې ــڭ ب ئۇنى

 .نمىدى قارشى ئاۋاز ئاڭال
مۇســۇلمانالر . ئهممــا مىــسىردا ئۇنــداق ئىــشالر يــۈز بهرمىــدى      

ئىــسالمغا رېئــايه قىلىــدىغان مۇســۇلمان بولغانــدا ئۇنــداق ئىــشالرنىڭ 
ــۈز بېرىــشى مــۇمكىن ئهمهس ــادىللىق  ... ي ــۇالرنى ئ ــسالم ئ چــۈنكى ئى

ئـــۇالر يائۇنـــداق ، يامۇنـــداق جۇغراپىيىلىـــك . قىلىـــشقا بۇيرۇيـــدۇ 
 نىــڭ رازىلىقىنــى ئۈچــۈن ئــالالھمهس ، بهلكــى مهنــپهئهت ئۈچــۈن ئه

ــدۇ   ــا قىلىـ ــادالهتنى بهرپـ ــڭ  . ئـ ــانچه چىـ ــدا قـ ــۇلمانالر دىنـ مۇسـ
. تۇرغانـــسېرى ھهقىـــقهت بـــايرىقى شـــۇنچه ئېگىـــز جهۋالن قىلىـــدۇ  

 .ئىالھىي ئادالهت شۇنچه كهڭ تهتبىقلىنىدۇ 
بـارلىق ئىنـسانالرنى تـوغرا دىـن        ! شۇنىڭ ئۈچـۈن ئـى مـۇھهممهد        ‹‹

ــىدا ئ ــوغرا   ئاساس ــۇيىچه ت ــڭ ب ــاقىرغىن ، بۇيرۇلغىنى ــقا چ ــاق بولۇش ىتتىپ
خاھىـــشلىرىغا -يولـــدا چىـــڭ تـــۇرغىن ، كاپىرالرنىـــڭ نهپـــسى    

ــتقىن  ــمىگىن ۋە ئېي ــالالھ: ئهگهش ــان  ئ ــا ئىم ــان كىتابالرغ ــل قىلغ  نازى
 بىزنىــڭ ئــالالھئېيتــتىم ئــاراڭالردا ئادىــل بولۇشــقا بۇيرۇلــدۇم ،     
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ۋەردىگـــارىڭالردۇر ، بىزنىـــڭ ســـىلهرنىڭمۇ پهر. پهرۋەردىگـــارىمىزدۇر 
ــۇ    ــىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرمـ ــدۇر ، سـ ــۈزىمىز ئۈچۈنـ ــز ئـ ئهمهللىرىمىـ
ئــۆزۈڭالر ئۈچۈنــدۇر ، ســىلهر بىــلهن بىزنىــڭ ئــارىمىزدا جىدەللىشىــشكه 

 قىيــامهت كــۈنى بىزنــى يىغىــدۇ، ئــاخىرى     ئــالالھ. ئــۇرۇن يــوق  
ــاي  ــدىغان ج ــالالھقايتى ــدۇرئ ــڭ دەرگاھى ــۇئهرا ( ›› . نى ــۈرە ش -15س

 )ايهت ئ
ــان     ــۆرمهت تاپقـ ــان ، ھـ ــززەت تاپقـ ــسىدا ئىـ ــسالمنىڭ سايىـ ئىـ
ــتىن ،    ــۇلمان بولۇش ــۇلمانالرنى مۇس ــى مۇس ــۇد بولۇش ــڭ مهۋج قىبىتىالرنى
ــى     ــۇلمانلىقنىڭ تهقهززاسـ ــشتىن ، مۇسـ ــېالن قىلىـ ــۇلمانلىقىنى ئـ مۇسـ
بــۇيىچه ھهرىــكهت قىلىــشتىن ئىــسالمى يۈرۈشــلهرنى قىلغانــدا ئىــسالم  

‹‹ كارىالشـتىن قانـداقمۇ توسـىدۇ ؟ بۈيـۈك بىـر            يۈرۈشى قىلغـانلىقىنى ئاش   
داھىينىــڭ ئىدىيىــسىدە قانــداقالرچه مۇنــداق چــوڭ     ›› مۇســۇلمان 

 بۇرۇلۇش بۇلۇپ قالىدۇ ؟
خرىــستىيان جاھــانگىر دۈشــمهن   -ھــازىر بىــز باشــقا تهرەپــتىن    

  !تهرەپتىن قاراپ باقايلى 
ــسه ،     ــوزغىالڭ كۆتۈرۈل ــدا ق ــت ھال ــشىغا زى ــستىئانالرنىڭ خاھى خرى

ــن ــى  ئىـ ــاكى دىننـ ــدۇ يـ ــوپ كېلهمـ ــا خـ ــسا جاھانگىرالرغـ قىالب بولـ
 ياقىلىمايدىغان ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى خوپ كېلهمدۇ ؟

شــهك يــوقكى ، بــۇ ئىككــى ھهرىكهتنىــڭ ئوتتۇرســىدىكى پهرق بهك  
بــۇ دىننــى ئــۆز ئوغــۇللىرىنى تونۇغانــدەك تونۇيــدىغان      ... چــوڭ 

ىــنقىالب ئىــسالمى ئ. دۈشــمهنلهر بــۇ پهرقنــى ناھــايىتى ياخــشى بىلىــدۇ 
قـــوزغىالڭ : جىهـــاد ھهرىكىتـــى بولـــسا ، مهســـىله بهكمـــۇ ئايـــدىڭ 

كۆتــۈرگهن مۇســۇلمان ئــۆز ئېلىنــى بېــسىۋالغان خرىــستىئان دۈشــمهنگه 
ئۇالرنىــڭ يېــرىم يولــدا خرىــستىئان دۈشــمهن . قارشــى كــۆرەش قىلىــدۇ 

ــڭ     ــدۇ ؟ ئۇالرنى ــى بۇالم ــهۋۋۇر قىلغىل ــشىنى تهس ــشىپ قېلى ــلهن يارى بى
ــمهن بىــ  ــشتا  دۈش ــرەر ئى ــش  ‹‹ لهن بى ــىل قىلى ــىنىش ھاس ــى ››چۈش ىن

تهســهۋۋۇر قىلغىلــى بۇالمــدۇ ؟ ئۇالرنىــڭ غهربلهشــتۈرۈش ھهرىكىــتىگه ،  
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ــى       ــهۋۋۇر قىلغىل ــشىنى تهس ــۈكۈت قىلى ــتىگه س ــتۇرۇش ھهرىكى يېقىنالش
بۇالمــــدۇ ؟ ئۇالرنىــــڭ ئىــــسالم شــــهرىئىتىنى ھــــاكىمىيهتتىن     

ــۈز     ــۇب ت ــشىنى ، دانل ــۈكۈت قىلى ــىگه س ــۇش چهتلهشتۈرۈش گهن ئوقۇت
ــۋىقات    ــڭ تهشــ ــستىئان جاھانگىرلىكىنىــ ــسىدا ۋە خرىــ پروگراممىــ
ۋاســـتىلىرى تۇتـــۇپ ماڭغـــان يولـــدا ئىپـــادە ئهتـــكهن ئىـــدىيىۋى 
ــنقىالب     ــدۇ ؟ ئى ــى بۇالم ــهۋۋۇر قىلغىل ــشنى تهس ــۈكۈت قىلى ــا س ھۇجۇمغ

. ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهرىكتــى بولــسا ، بــۇ ئىــشالرنىڭ ھهممىــسى بولىــدۇ 
ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ھهرىكىتـــى  . بولـــدىئهمهلىيهتتىمـــۇ شـــۇنداق  

ــۈتتى     ــشلىرى پـ ــتۇرۇش ئىـ ــتۈرۈش ۋە يېقىنالشـ ــسىدا غهربلهشـ . سايىـ
دانلۇبنىــڭ . ئىــدىيىۋى ھۇجۇمنىــڭ دائىرىــسى تېخىمــۇ كېڭهيــدى     

تهشــۋىقات ۋاســتىلىرى  . پروگراممىــسى داۋاملىــق يولغــا قۇيۇلــدى    
 .مۇسۇلمانالرنى دىنسىزالشتۇرۇش رولىنى داۋاملىق جارى قىلدۇردى 

ــدى     ــۇق بول ــدا بولغۇل ــالپ ھال ــسىگه خى ــڭ ئىرادى . جاھانگىرالرنى
ئهمــدى جاھــانگىر خرىــستىئان   ... مىــسىرلىقالر قــوزغىالڭ كۆتــۈردى  

دۈشــمهنلهردە ئىــسالمى جىهــاد ھهرىكىتــى خــوپ كېلهمــدۇ يــاكى       
ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ھهرىكىتىمـــۇ ؟ زادى قايـــسى خـــوپ كېلىـــدۇ ؟     

ــدا ئىنقىالبنىــڭ ئ  ــۆز دوكالتى هزھهردىــن باشــالنغانلىقىنى ئاللېنبېينىــڭ ئ
، بۇ ئىـشنىڭ ناھـايىتى خهتهرلىـك ئىكهنلىكىنـى كۆرسـىتىپ ئۆتۈشـى ،               
ــايتۇرۇپ    ــاھىرەگه ق ــۇنى ق ــپ ئ ــۇلنى قۇيۇۋېتى ــهئىد زەغل ــۈمىتىگه س ھۆك

 كېلىش مهسلىههتىنى بىرىش ئهجهبلىنهرلىكمۇ ؟
ئىــسالمىي زېمىنــدىكى ( بــۇ قــاقۋاش بــۇ مهقــسهتلهرنى ئويلىمىغــان 

ئۇنىــڭ ) انگىر خرىــستىئان ئــۇنى ئويلىمــاي قالمايــدۇ ھهرقانــداق جاھــ
ــايتۇرۇپ كىلىـــش   ــاھىرەگه قـ ــهئىدنى قۇيۇۋېتىـــپ قـ ــۈمىتىگه سـ ھۆكـ

ــۈك   ــشى بۈي ــلىههتىنى بىرى ــۇلمان‹‹مهس ــسىنىڭ ›› مۇس ــڭ ئىدىيى داھىينى
ــڭ  ــازىلى خانىمنى ــۆرىيهتپهرۋەرلىكى‹‹ن ــۇچراپ ›› ھ ــىرىگه ئ ــڭ تهس نى

گهنلىكىنى بىلىـش بىـلهن     ۋە ئۇنىڭدىن باشـقا سـهۋەبلهر بىـلهن ئـۆزگهر         
بىــز مۇنــازىرە قىلىــشى يۈزىىــسدىن شــۇنداق . تامــامهن مۇناسىۋەتــسىز 
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نـــېمىال دېـــگهن بىـــلهن ســـهئىد قايتىـــپ . پهرەز قىلىپمـــۇ باقـــايلى 
ــانه    ــلهن ســۆھبهت ئۆتكۈزۈشــنى باھ ــزالر بى ــيىن ئىنگلى ــدىن كى كهلگهن

ــاتتى   ــى توخت ــپ ئىنقىالبن ــهۇر   . قىلى ــداق مهش ــيىن مۇن ــۆھبهتتىن كى س
ــدى   ئى ــۆزنى قىل ــۈمله س ــى ج ــساقمۇ  ‹‹: كك ــان تارت ــدە زىي ئهھدىنامى

ئىنگلىـــزالر ‹‹،››ئىنگىلىزالرنىـــڭ دوســـتلۇقىنى قولغـــا كهلتـــۈردۇق   
ئــاۋام خهلــق بۇنىڭــدىن نــارازى    ! ›› ئهقىللىــق ئۇلــۇغ رەقىــبلهر   

  !بولمىدى 
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ئهلمانىي داھىيالرنىڭ ئوتتۇرىغا : ئاسارەت -5
  ەھبهرلىكنىڭ ئۇرۇن بوشىتىشىچىقىشى ۋە دىنىي ر

ــدى   ــوڭ بول ــۆزگىرىش بهك چ ــقهتهن ئ ــۆزگىرىش  ... ھهقى ــۈپتىن ئ ت
ــدى ــۆزگىرىش بولـــدى. بولـ ــشنىڭ . ئاجايىـــپ ئـ ــۇ ئۆزگىرىـ ــز بـ بىـ

  .سهۋەبلىرىنى تهتقىق قىلىپ بېقىشىمىز كېرەك 
ــوقتىنهزەردىن   ــسالمىي نـــ ــسالمىي روھ ۋە ئىـــ ــڭ ئىـــ داھىينىـــ

ــيى   ــدىن كى ــشهنچ قىلغان ــا ئى ــر   بۇرالغانلىقىغ ــاالش ، بى ــى پ ن داھىيىن
خهلقنىـــڭ ‹‹مهزگىلـــدىن كىـــيىن ئـــۇنى قـــايتۇرۇپ كېلىـــپ ئـــۇنى 

ــا  ــى   ›› مهبۇدىغـ ــنقىالب ئېقىنىنـ ــارقىلىق ئىـ ــۇ ئـ ــدۇرۇش ، بـ ئايالنـ
ئىـــسالمدىن باشـــقا ياققـــا بـــۇراش ئويـــۇنىنى ئىنگلىـــزالر مىـــسىردا 

بۇنـداق  . بـۇ ئويـۇننى فرانـسۇزالر ئالجىرىيىـدە تهكرارلىـدى           . ئوينىدى  
ــۇن  ــتىدىكى   ئوي ــايرىقى ئاس ــسالم ب ــمهنلىرىگه ئى ــن دۈش ــاش دى ئوين

 .جىهادقا قارشى تۇرۇشتىن ئۇڭايراق تۇيۇلىدۇ 
ــسكه    ــسانىۋى شهخـ ــىدا ئهپـ ــڭ تۇيغۇسـ ــاۋام خهلقنىـ ــهئىد ئـ سـ

ئۇنىــڭ نــاتىقلىق تــاالنتى بۇرۇنمــۇ چۆرىــسىگه يىغىۋالغــان . ئايالنــدى 
ــدۇراتتى    ــاتتىق ھاياجانالن ــى ق ــد  . خهلقن ــشى ، ئان ــڭ پالىنى ىن ئۇنى

ــچه    ــايىللىقىنى نهچ ــان ق ــا بولغ ــشىلهرنىڭ ئۇنىڭغ ــشى كى ــپ كېلى قايتى
ئهينـى ۋاقىتنىـڭ گېزىتلىـرى بـۇ خىـل قـايىللىقنى            . ھهسسه ئاشۇرۇۋەتتى   

ــلهن ســهئىدنىڭ دېگهنلىــرى . چوقۇنــۇش دەپ ئىپادىلىــدى  شــۇنىڭ بى
ــدى    ــوغرا بول ــسىمۇ ت ــا بول ــانچه خات ــۇ . ھهرق ــىرە ئ ــانچه بهتبهش ھهرق

ــسىمۇ ــى قىل ــېچكىم  قىلىقالرن ــا ھ ــاكى ئۇنىڭغ ــدى ي ــان بول ــوغرا قىلغ  ، ت
 .ئېتىراز بىلدۈرمىدى 

ســهئىد كۈنــدىلىك خاتىرىلىرىــدە ئېتىــراپ قىلغىنىــدەك ، قىمــار      
ئـۇ قىمارغـا شـۇنداق بىـرىلگهن ئىـدىكى ، ئـاخىردا ھهمـمه               .ئوينايتتى  

بـۇ ئهھـۋالنى ئۇنىـڭ سىياسـى رەقىبلىـرى          . مۈلكىـدىن ئايرىلـدى     -مال
ــاۋام ــكا -ئ ــقه ئاش ــۇۋەتتى  خهلق ــۇنى يۇت ــاۋام ب ــى . رىلىدى ، ئ سىياس
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ــانچه چۈشۈرگهنــسىرى ئــاۋام  ــبلهر ئــۇنى ق خهلــق ئــۇنى شــۇنچه -رەقى
ــدى ــاراق  . بهك قوللىـ ــدىمۇ ھـ ــا رامىزانـ ــايتتى ، ھهتتـ ــۇ روزا تۇتمـ ئـ

ــى  ــى    . ئىچهتت ــاش قىالتت ــشىنى پ ــۇ ئى ــڭ ب ــبلهر ئۇنى ــشىلهر . رەقى كى
ــالىتهن  ــا ۋەك ــاجىز ، روزا ت : ئۇنىڭغ ــى ئ ــهئىدنىڭ تېن ــۇربى س ــقا ق ۇتۇش

دوختـــۇر ئۇنىڭغـــا . يهتمهيـــدۇ ، دېـــمهك ئۇنىـــڭ ئۆزرىـــسى بـــار  
پــات ھــاراق ئىچىــپ تۇرۇشــنى -ئاشــقازاننى ياخــشىالش ئۈچــۈن پــات

ــىتهتتى   ــانه كۆرس ــان دەپ باھ ــىيه قىلغ ــاۋام . تهۋس ــلهن ئ ــۇنىڭ بى -ش
خهلق ئۇنىـڭ روزا تـۇتمىغىنىنى ، ھـاراق ئىچكىنىنـى يۇتىۋېتىـپ ئـۇنى               

بــاجىلىرىنى چــوڭ -تۇغقــانلىرىنى ، قــۇدا- ئــۇرۇقئــۇ! تېخىمــۇ قوللىــدى 
ــزمهتلهرگه قويـــدى  ــۇ . خىـ ــبلهر ئۇنىـــڭ بـ ــۋازلىقىنى ‹‹رەقىـ ›› يۇرتـ

دېــــدى ئــــۇ ›› ھۆكــــۈمهتنى زەغلۇلالشــــتۇرىمهن ‹‹ . ئهيىبلىــــدى 
ــاپهتته   ــسىتمىگهن قىيـ ــى مهنـ ــاۋام. رەقىبلىرىنـ ــۈك  -ئـ ــق بۈيـ خهلـ

 .داھىيىنىڭ جاۋابىغا قايىل بۇلۇپ چاۋاك چېلىشتى 
خهلقنىــڭ ئېڭىــدا ئــاۋۋال ئىــسالم -رى بېرىــپ مهســىله ئــاۋامئــاخى

ئانــدىن . مهسىلىــسى بولۇشــتىن ۋەتهن مهسىلىــسى بولۇشــقا ئــۆزگهردى 
ــدى     ــپ قال ــسىگه ئايلىنى ــۇل مهسىلى ــسى زەغل ــهئىد . ۋەتهن مهسىلى س
ســهئىد . قانــداق ئىــشقا رازى بولــسا ، ئــاۋاممۇ شــۇنىڭغا رازى بولــدى  

ــاۋ    ــسا ئ ــارازى بول ــشقا ن ــداق ئى ــدى   قان ــارازى بول ــۇنىڭغا ن . ام ش
ــشچىالر ،      ــبهغهللهر ئىـ ــايالر ، كهمـ ــسىزلهر ، بـ ــلهر ، بىلىمـ بىلىملىكـ

ــانالر ئۇقۇغــۇچىالر، كــادىرالر پهقهت . ھهممىــسى شــۇنداق قىلــدى -دېهق
ــائىنالر،       ــۇلماي خ ــا قوش ــشىلهرال بۇالرغ ــاندىكى كى ــاز س ــايىتى ئ ناھ

هلىيهتــته قۇشــۇلمىغانالرمۇ ئهم. ئــازغۇنالر دېــگهن ئاتاققــا قالــدى    
ســهئىد ۋە ئۇنىــڭ ئــائىله تهرەپدارلىرىــدىن ياخــشىراق دەپ كهتكىلــى 

ــايتتى  ــسىدىكى     . بولم ــق ئارى ــاۋام خهل ــهئىدنىڭ ئ ــۇالر پهقهت س ئ
 .ئورنىغا چىدىماي شۇنداق قىالتتى 

  نىمىشقا شۇنداق بولىدۇ ؟
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ــكه     ــۇنى چۈشهندۈرۈش ــاتىقلىقى ب ــدىغان ن ــهئىدنىڭ كهم ئۇچراي س
زالرنىــڭ ســهئىدنى پــاالش ، پــاالش ئــارقىلىق كۇپــايه قىالمــدۇ ؟ ئىنگلى

ــايتۇرۇپ   ــيىن ق ئــۇنى خهلقنىــڭ تۇيغۇســىدا تېخىمــۇ چۇڭايتقانــدىن كى
ــدۇ ؟    ــايه قىالمـ ــكه كۇپـ ــۇنى چۈشهندۈرۈشـ ــۇنى بـ كهلگهنلىـــك ئويـ

خهلقـته كۆرۈلـۈپ كهلـگهن نىـشاننى ئۇنتـۇپ          -تارىختىن بۇيـان ئـاۋام    
ــ  ــىمۇۋۇلنى نىـ شانغا ســـىمۋولغا ئېـــسىلىۋېلىش ، ئـــاخىرى بېرىـــپ سـ

ــايه قىالمــدۇ   ــۇنى چۈشهندۈرۈشــكه كۇپ ــسى ب ــدۇرۇۋېلىش ھادىسى ئايالن
 ؟

شۈبهىـــسىزكى بـــۇ ئىـــشالر يـــۈزبهرگهن ئىـــشالرنى قىـــسىمهن      
ــهندۈرەلمهيدۇ    ــامهن چۈشـ ــېكىن تامـ ــهندۈرەلهيدۇ ، لـ ــز . چۈشـ بىـ

ــان      ــوڭراق بولغ ــىرى چ ــامىلالردىن تهس ــان ئ ــان قىلىنغ ــدا باي يۇقىرى
 :ز كېرەك ئىككى ھهقىقهتنى نهزەرگه ئېلىشىمى

ــۇلمانالردا گهرچه    ــۇكى ، مۇسـ ــقهت شـ ــى ھهقىـ ــي ‹‹بىرىنچـ دىنىـ
ــسيات ــدا   ›› ھى ــۇلمانالرنىڭ ھاياتى ــا مۇس ــسىمۇ ئهمم ــلۇق‹‹بول  ››بوش

  .ھۆكۈم سۈرەتتى 
ــشتىن   ــا بۇرىۋېتىـ ــهئىد ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ئىنقىالبىغـ ــى سـ ئىنقىالبنـ
بــۇرۇن ئىنقىالبتــا خهلىــپىلىككه يــۈزلهنگهن دىنىــي ھىــسيات بــار       

ۇ ھىــسيات مۇســۇلمانالر خهلپىلىكــتىن ئايرىۋېتىلگهنــدە    بــ. ئىــدى 
. ››قــوزغىالتتى ‹‹غــا قارشــى  ›› قــاراقچى كــاپىرالر ‹‹، ›› قــوزغىالتتى‹‹
) ئىنقىالب باشـالنغاندا كىـشىلهر ، بولۇپمـۇ يېـزىلىقالر شـۇنداق دەيتتـى             (

ــى    ــى مهركهز قىالتتـ ــپ ، ئهزھهرنـ ــسيات ئهزھهرگه يۈزلىنىـ ــۇ ھىـ . بـ
ــاۋام ــۈنكى ئهزھهر ئـ ــسالم ئىنقىالبىنىـــڭ  خهل-چـ ــدا ئىـ قنىـــڭ ئېڭىـ

 .مهركىزى بولۇشقا اليىق ئىدى 
  ...لېكىن

ــۇالر     ــدى ؟ ئ ــك ئى ــشى قانچىلى ــسالمنى ئاڭقىرى ــۇلمانالرنىڭ ئى مۇس
 نازىـل   ئـالالھ ‹‹ھهقىقىي ئىسالمنى قانچىلىـك ھـېس قىالتتـى ؟ بولۇپمـۇ ،           

مهسىلىــسى ئۇالرنىــڭ ئېڭىــدا ›› قىلغــان نهرســه بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــش 
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ــ ــى ۋە   قانچىلى ــۇلمانلىقنىڭ تهقهززاس ــۇنى مۇس ــۇالر ب ــدى ؟ ئ ــار ئى ك ب
ھهقىقىــي ســىنتاش دەپ چۈشــىنهتتىمۇ ؟ يــاكى بولــسا ياخــشى ، بولمىــسا 

 دەپ چۈشىنهتتىمۇ ؟›› قۇشۇمچه مهسىله ‹‹مهيلى قىلىۋېتىلىدىغان 
خهلقنىـڭ تۇيغۇسـىدا ئاجايىـپ تىـز سـۈرئهتته پهيـدا            -مانا بۇ ئاۋام  

  .ىكى ئاساسى مهسىله بولغان خهتهرلىك ئۆزگىرىشت
ئهگهر ئىـــسالم ھهقىقىـــي يۇســـۇندا ئاڭقىرىلغـــان بولـــسا ، ئهگهر  

 نازىـــل قىلغـــان نهرســـه بىـــلهن ھۆكـــۈم قىلىـــش كهلىـــمه  ئـــالالھ
ــي تهقهززاســى ئىكهنلىكــى   ــاھادەتنىڭ بىرىنچــى تهقهززاســى ۋە تهبىئ ش

ــالالھۋە  ــان    ئـ ــۈملهرگه رازى بولغـ ــقا ھۆكـ ــدىن باشـ ــڭ ھۆكمىـ  نىـ
ن بواللمايـــدىغانلىقى ئىنىـــق ئاڭقىرىلغـــان ئادەملهرنىـــڭ مۇســـۇلما

ــسا ــسا   ... بول ــان بول ــگه بولغ ــهنچىگه ئى ــۇنداق چۈش ــشىلهر ئهنه ش كى
ئىـــــدى ، ئۇالرنىـــــڭ دىنـــــسىزلىق شـــــوئارى توۋاليـــــدىغان  
ۋەتهنــــپهرۋەرلىككه بۇرىــــۋېتىش ، دىننىــــڭ سىياســــى ئىــــشالرغا 

 .ئارلىشىشنى چهكلهش ئۇنداق ئاسان بولمايتتى 
ــۇ ئۈممهتنىــڭ تهبىئــي رەھبهرلىــرى ئىككىنچــى ھهقىــقهت شــۇكى  ، ب

ــۇدەك    ــك قىلغ ــا رەھبهرلى ــدىن ئىنقىالبق ــاالر ئىچى ــى ئۆلىم ــان دىنن بولغ
  .ئادەم چىقمىدى 

تـــارىختىن بۇيـــان مۇســـۇلمانالرغا دىنىـــي ئۆلىمـــاالر رەھبهرلىـــك 
مۇســۇلمانالر بىــرەر ئىــشقا . قىلىــپ ۋە يــول كۆرســىتىپ كهلــگهن ئىــدى 

ــات  ــاالرنى تاپـ ــدە ئۆلىمـ ــۇنچالردا  . تى دۈچ كهلگهنـ ــۋىش قۇرقـ تهشـ
ــاتتى  ــاھ تارت ــاالرنى پان ــي  ... ئۆلىم ــشىغا بېرىــپ دىنى ــڭ قې ئۆلىماالرنى

ــاالتتى   ــم ئ ــشلىرىدا     . ئىلى ــۇھىم ئى ــپ م ــشىغا بېرى ــڭ قې ئۆلىماالرنى
ــورايتتى  ــلىههت سـ ــسا  . مهسـ ــۇم تارتىـــپ قالـ ــدارالردىن زۇلـ ھۆكۈمـ

دارالرغا ئۆلىمــاالر ھۆكۈمــ. ئۆلىماالرنىــڭ قېــشىغا بېرىــپ دەرد ئېيتــاتتى 
ئۆلىمــاالر بــۇ ئــشى تــۈپهيلى . نهســىههت قىلىــپ ئىنــسابقا كهلتــۈرەتتى 

گاھىـــدا . گـــاھى ھۆكۈمـــدارالرنىڭ يولـــسزلىقىغا ئـــۇچراپ قـــاالتتى 
گاھىــدا ئىقتىــسادى ، جىــسمانىي ۋە ئــابرۇيى . زىنــدانالرغا تاشــلىناتتى 
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ــى ــۇچرايتتى -دەخلـ ــا ئـ ــاالر . تهرۇزغـ ــېكىن ئۆلىمـ ــالالھلـ ــڭ ئـ  نىـ
ــدىكى مهســ  ــڭ    ئالدى ــۇ ئازارالرنى ــۈن ب ــش ئۈچ ــادا قىلى ئۇلىيىتىنى ئ

ــدايتتى  ــسىگه چى ــالالھ. ھهممى ــسپ  ئ ــشنى نى ــى بىلى ــا دىنن  ئۆلىماالرغ
ھۆكۈمـدارنى ، پـۇقرانى تـوغرا يولغـا باشالشـتىن       -كىـشىلهرنى  . قىلـدى  

ئهمـدى  . ئىبارەت بۇ مـۇھىم ۋەزىـپه ئۇالرنىـڭ زىممىـسىگه يۈكلهنـدى             
ــى   ــۇ ۋەزىپىن ــۇالر ب ــۈنى ئ ــامهت ك ــدىن قىي ــان ، قىلمىغانلىقى ــادا قىلغ ئ

ــالالھ ــدۇ  ئ ــساب بېرى ــا ھې ــدارغا  .  ق ــاۋال ھۆكۈم ــدىن ئ ــدا ھهممى دىن
ياخـشى ئىـشقا بـۇيرۇپ ، يامـان ئىـشتىن تۇسـۇش             . نهسىههت قىلىنىـدۇ    

ــشاش  ــشاھقىمۇ ئوخ ــۇ ، پادى ــسى  ... پۇقراغىم ــول باشچى ــڭ ي ئۆلىماالرنى
ــا   ــدا جاپ ــش يولى ــادا قىلى ــانهتنى ئ ــۇ ئام ــۇالرنى ب ــهققه-ئ تلهرگه مۇش

ــدۇ    ــداق دەي ــدۇرۇپ مۇن ــقا ئىلهامالن ــېهىتلهرنىڭ  ‹‹ :چىداش ــزە ش ھهم
ــشىغا     ــۇنى ياخ ــپ ئ ــشىغا بېرى ــدارنىڭ قې ــم ھۆكۈم ــسىدۇر ، زالى خۇجى
بــۇيرۇپ ۋە يامانــدىن توســۇپ ، شــۇ ســهۋەپتىن ئۆلتــۈرۈلگهن كىــشىمۇ  

ھــاكىم رىــۋايهت قىلىــپ ســهھىه ھهدىــس ( ››شــېهىدالرنىڭ خۇجــسىىدۇر 
 ) .دېگهن 

 ئۈممهتنىــــڭ رەھبىــــرى ؛ سىياســــى ، ئىجتىمــــائىي ، ئۆلىمــــاالر
ئــۇالر . ئىقتىــسادىي ، پىكىــرى ۋە روھىــي يېتهكچىــسى بۇلــۇپ كهلــدى  

ئـۈممهت تاجاۋۇزغــا ئۇچرىغــان ھامــان ئــۈممهتنى جىهادقــا چاقىرىــپ ،  
ــا  ــالالھئۇالرغ ــدالرنى    ئ ــي  مۇجاھى ــۈنىنى ھهقىقى ــاخىرەت ك ــى ۋە ئ  ن

  .كۈتۈپ تۇرغان جهننهتنى ئهسلىتهتتى 
ــشاتتى   گا ــگه قاتنى ــته جهڭ ــۆزلىرى بىۋاس ــدا ئ ــۇنغا . ھى ــدا قوش گاھى

ــى   ــدانلىق قىالتت ــۆزى قومان ــۆلمىگهن   . ئ ــدا ئ ــشىلهرنىڭ ئېڭ ــن كى دى
ــىتگه      ــى ئۈس ــۇنداق ۋەزىپىلهرن ــاالر ئهنه ش ــي ئۆلىم ــانالردا دىننى زام

ــگهن  ــپ كهل ــا . ئېلى ــالالھتارىخت ــپ ،  ئ ــاد قىلى ــدا جىه ــدا اليىقى  يۇلى
كــۈلپهتلهرگه ســهۋر قىلىــپ بوشاشــماي ، -زا يولىــدا تارتقــان ئــائــالالھ

ــپ      ــادا قىلى ــدا ئ ــانهتنى جايى ــۇۋەتمهي ، ئام ــالالھبهل قوي ــڭ ئ  نى
 .رازىلىقىغا ئىرىشكهن ئۆلىماالر ساناقسىز كۆپ 
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قهيهردە ئىـــدى ؟ ›› ئۆلىمـــاالر ‹‹ بىـــز گېپىنـــى قىلىۋاتقـــان دەۋردە 
ىنى ئــۇالر نــاپولېئون دەۋرىگىچىلىــك داۋامالشــتۇرغان رەھبهرلىــك ئــورن 

ســـاقالپ قااللىـــدىمۇ ؟ ئـــۇالر ئۈممهتنىـــڭ سىياســـى ، ئىجتىمـــائىي ، 
  ئىقتىسادى ھوقۇقلىرىنى تهلهپ قىلىپ ئوتتۇرىغا چىقالىدىمۇ ؟

ئــۇالر ياخــشىغا بــۇيرۇپ ، يامانــدىن توســۇپ ، ئۆلــۈمگه پهرۋا      
ــۇيرۇپ    ــشىغا ب ــۇنى ياخ ــشىغا بېرىــپ ، ئ ــلىقنىڭ قې ــم باش ــاي زالى قىلم

ــاك  ــالىدىمۇ ؟ ي ــدىن تۇس ــدارغا  يامان ــاالر ھوقۇق ــانلىق ئۆلىم ــۆپ س ى ك
قـــۇل بۇلـــۇپ ، ھوقۇقـــدارغا ئهگىـــشىپ ، خۇشـــامهت قىلىـــپ ،      
ھوقۇقــدارنىڭ زۇلــۇملىرىنى مۇبــارەكلهپ ، ئــۇنى تېخىمــۇ ئــازدۇردىمۇ ؟  

يـاكى بىـر    . بۇ ئهسنادا ياخـشى ئۆلىمـاالر ئـۆيىگه مۈكۈنـۈپ ئولتـۇردى             
› ئىلىـم ‹‹رگه  كىـشىله ‹‹ئـۇالر   . بۇلۇڭدا دەرس ئۆگىتىـپ كىتـاپ يـازدى         

 .دەپ ئويالشتى ›› ئۆگهتسهكال ۋەزىپىمىز ئادا بولىدۇ 
ــلهن       ــسى بى ــنىڭ كاللى ــېكىن ئۆتمۈش ــرەك ، ل ــۆگىتىش كې ــم ئ ئىلى

كىتــاپ ‹‹ ھــازىرنى نهزەردە تۇتمــاي ، ئهتىنــى تېخىمــۇ ئويلىمــاي     
ــسى  ــدۇ   ›› خالتى ــوق قىلىۋېتى ــدىلىرىنى ي ــۆپ پاي ــڭ ك ــش ئىلىمنى . قىلى

ــاپالردىكى ئىلىــ  ــي كىت ــسلهشمهكچى  دىننى ــدا مۇتهخهسى ــن ئىلمى م دى
ــزدا توختىۋالماســلىق كېــرەك  . بولغانالرغــا زور ئۇتۇقتــۇر  ــر ئى . لــېكىن بى

ھــازىر بىــزدە ھهقىقىــي ! يهنــى ھــازىرقى ئهھۋالغــا نهزەر قىلىــش كېــرەك
ــز     ــدۇ ؟ ھهرىكهتلىرىمى ــۇق تېپىلىۋاتام ــهرتلىرى تۇل ــۇلمانلىقنىڭ ش مۇس

ــهمدۇ ؟  ــا چۈشـ ــهرىئهت قېلىپىغـ ــدە ۋە شـ ــهرىئهتتىن ئهقىـ ــاكى شـ  يـ
ــۇ ؟      ــك ئۆتكۈزدۇقم ــلهردە كهمچىلى ــسمهن تهرەپ ــاكى قى ــازدۇقمۇ ؟ ي ئ
ــان      ــۇقالش ، ئازغ ــى تۇل ــيىن كهم تهرەپلهرن ــدىن كى ــۇنى بىلىۋالغان ب

باشــقىچه قىلىــپ ئېيتقانــدا ، ئۆلىمــاالر . تهرەپلهرنــى تــۈزىتىش كېــرەك 
ــشىلهرنى    ــۆگهنگهن كىــ ــن ئــ ــارقىلىق دىــ ــم ئــ ــن ۋە ئىلىــ دىــ

، ھهقىقىــــي ئىــــسالمىي جهمئىــــيهت قــــۇرۇپ ھهرىكهتلهنــــدۈرۈپ 
ــا قۇيۇشـــى   ــشلىك ئورۇنغـ ــۇ تېگىـ چىقىـــشى؛ھۆكۈمدارنىمۇ ، پۇخرانىمـ

ــدارنى  ــالالھ؛ھۆكۈم ــايتۇرۇپ    ئ ــشقا ق ــايه قىلى ــهرىئىتىگه رىئ ــڭ ش  نى
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شــۇنداق قىلغانــدىال جهمئىيهتــته بۇلۇۋاتقــان سىياســى . كېلىــشى كېــرەك 
ئىيهتــــته ، ئىقتــــسادىي ، ئىجتىمــــائىي زۇلــــۇمالر تۈگهيــــدۇ ؛جهم

ــدۇ    ــۇزۇقچىلىقالر تۈگهي ــۋى ب ــي ، مهنى ــى، ئهمهلى ــان ئهخالق ... بۇلۇۋاتق
كىـشىلهرنىڭ  . ياكى ھېچبولمىغاندا مۇشـۇ يولـدا جىهـاد قىلىـشى كېـرەك             

نىيىتــى قانچىلىــك خــالىس بولــسا ئىــسالھات ئۈچــۈن قانچىلىــك       
 .كۆرسهتسه ئىسالھات شۇنچه ئهمهلىيلىشىدۇ تىرىشچانلىق 

ــڭ  ــي ئۆلىماالرنى ــۈملهرگه  دىنى ــى ھۆك ــهنگهن فىقه ــۆزى چۈش يهنه ئ
تايىنىــپ ئىجتىهــاد قىلىــپ ، كىــشىلهرنىڭ تۇرمۇشــىدا يېڭىالنغــان       
ــش      ــان ھهل قىلى ــبهلهردىن ئېلىنغ ــسالمىي مهن ــكۈلچىلىكلهرگه ئى مۈش

ــدى    ــار ئى ــۇرىيىتى ب ــرىش مهجب ــپ بې ــارىلىرىنى تېپى ــهرىئهتنىڭ . چ ش
ــدا يېڭىال  ــشىلهرنىڭ ھاياتىـ ــلهن كىـ ــاد بىـ ــسىنى ئىجتىهـ ــان سايىـ نغـ
 ئـــالالھئهھـــۋالالرنى شـــهرىئهت قېلىپىغـــا ســـېلىش ، بـــۇ ئـــارقىلىق 

ھاياتلىققــا ھۆكۈمــدار بولــسۇن ئۈچــۈن نازىــل قىلغــان ئىالھىــي يــولنى 
 .تۇرمۇشتىن يىراقالشتۇرماسلىق فىقهىنىڭ دائىملىق ۋەزىپىسىدۇر 

ــارىغۇدەك   ــۇ جهڭـــگه يـ ئۆلىماالرنىـــڭ ئهينـــى ۋاقتىـــدىكى مۇشـ
ئۇالرغـا ئـۇۋال قىلمـاقچى ئهمهسـمىز ، شـهك           سهۋىيىسى بارمىـدى ؟  بىـز        

ــار ؛   ــانالرمۇ بـ ــۆزنى جاكارلىغـ ــدە ھهق سـ ــوقكى ،ئۇالرنىـــڭ ئىچىـ يـ
ــشتىن    ــۆزنى دېيى ــاكى ھهق س ــى ي ــۇل قىلىنغىنىن ــدارغا ق ــڭ ھوقۇق ئۆزىنى
ــانالر ھهم     ــا ئالغ ــاننى ئالقىنىغ ــان ج ــان ھام ــېس قىلغ ــۇلغىنىنى ھ تۇس

ــانالر  ــاد قىلغـ ــۈزگهنلهر ، ئىجتىهـ ــر يۈرگـ ــېكىن ھه...؛پىكىـ ــار ، لـ م بـ
ــالىق ھــۇزۇر  ــاز بۇلــۇپ كــۆپ ســانلىقلىرى دۇني -ئۇنــداقالر ناھــايىتى ئ

ــپ ،      ــگه بېكىنى ــڭ ئىچى ــاكى ئۆينى ــۈرەتتى ي ــشىپ ي ــاالۋەتنى قوغلى ھ
ــدى      ــان ئى ــت بولغ ــلهن بهن ــزىش بى ــاپ يې ــۆگىتىش ۋە كىت . دەرس ئ

ــىزلىكلهر     ــۇن يېتهرسـ ــشتىمۇ نۇرغـ ــاپ يېزىـ ــۆگىتىش ۋە كىتـ دەرس ئـ
ــدى   ــۇد ئى ــۋال    ئۆلىما. مهۋج ــان ئهھ ــۇنداق بولغ ــالى ئاش ــڭ ھ الرنى

ــانىي    ــشتۈرگهن ئهلم ــۇم يېتى ــدىيۋى ھۇج ــك ۋە ئى ــتىدا جاھانگىرلى ئاس
ــڭ ھوقــۇقىنى تهلهپ       ــاۋام خهلقنى ــا چىقىــپ ، ئ ــبهرلهر ئوتتۇرىغ رەھ



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
474

ــدى  ــدارغا    .قىل ــىنى ؛ھۆكۈم ــق  بولۇش ــىنىڭ خهل ــۇق مهنبهس ــۇالر ھوق ئ
لىـش ھۇقـۇقى    چهك قۇيۇشنى ، قـانۇن تـۈزۈش ھۇقـۇقى ، قـانۇن ئىجـرا قى              

، ئهدلىـــيه ھوقـــۇقلىرىنى ئېنىـــق بهلگىلهيـــدىغان ئاساســـى قـــانۇن  
بولۇشـــىنى ، خهق ۋەكىللىرىـــدىن پارالمېنـــت تهشكىللهشـــنى ، قـــارار 

 .چىقىرىش ھوقۇقىنىڭ پارالمېنتتىال بولۇشىنى تهلهپ قىلدى 
ــى ،   ــدە مائارىـــپ ساھهسـ ــۇ ۋاقىتنىـــڭ ئۆزىـ ــۇالر يهنه دەل شـ ئـ

اقلىقنى ســاقالش ساھهســى ، پــاراۋانلىق ئىقتىــساد ساھهســى ، ســهھىيه ســ
ساھهســى قاتــارلىق ھهرقايــسى ســاھهلهردە ئىــسالھات ئېلىــپ بېرىــشقا  

  .چاقىردى 
ــم    ــان ئىلىـ ــى چىرمىۋالغـ ــۇالر يهنه مىللهتنـ ــاالقلىقى ، -ئـ پهن قـ

ھهزارەت قــاالقلىقى ، تهپهككــۇر قــاالقلىقى ، مــاددى قــاالقلىق قاتــارلىق  
  .قاالقلىقالرنى يوقىتىشقا چاقىردى 

قىسقىسى ئـۇالر دىنىـي ئۆلىمـاالر يالتايغـان رەھبهرلىـك ۋەزىپىـسىنى             
ئـۇالردا يهنه ئهينـى زامانـدىكى دىنىـي ئۆلىمـاالردا           . ئۈستىگه ئالـدى    

دۇنيــا ۋەزىيىتىــدىن خهۋەردار بۇلــۇش -يــوق بولغــان بىــر ئــارتۇقچىلىق
، دەۋرنىـــڭ رېتىمىنـــى چۈشـــىنىش ، بهزى ســـاھهلهردە ئهمهلىـــي     

ــگه بۇ ــا ئى ــدى  مهلۇماتالرغ ــار ئى ــارتۇقچىلىقى ب ــۇش ئ ــدا . ل ــۇ ئهھۋال ب
ــاۋام    ــوغرا ، ئ ــۇمكىن ؟ ت ــۈش م ــشىنى كۈت ــڭ قهيهرگه يۈزلىنى -ئاۋامنى

ــسانه      ــوڭ ئهپ ــر چ ــسىنىڭ بى ــشالرنىڭ ھهممى ــۇ ئى ــنچه ب ــق كېيى خهل
ئاتـــالمىش دىمـــۇكراتىيه ئۆزىنىـــڭ ئهســـلى . ئىكهنلىكىنـــى بىلـــدى 

 بىـــر جايىـــدا پۇقرانىـــڭ جېنىغـــا ئهسقاتـــسىمۇ ، بىـــزگه كهلگهنـــدە
ــدى   ــپ قال ــدىيىگه ئايلىنى ــته  . كومې ــدارالرنى ئهمهلىيهت ــق ھوقۇق خهل

ــدى   ــازارەت قىاللمى ــېمىگه    . ن ــته ھېچنى ــرى ئهمهلىيهت ــق ۋەكىللى خهل
ــپهئهتىگىال   ــسىي مهنـ ــڭ شهخـ ــدى ، پهقهت ئۆزىنىـ ۋەكىللىـــك قىلمىـ

ــدى  ــك قىلـ ــسىي  . ۋەكىللىـ ــدىكى شهخـ ــى چاغـ ــڭ ئهينـ ۋەكىللهرنىـ
ــودالالر م  ــى زوراۋان فېئ ــى  مهنپهئهت ــڭ تهختىن ــى ، فېئودالالرنى هنپهئهت

لىڭـــشىتىپ ، ئۇنىـــڭ ئـــورنىنى ئىگهللهشـــكه باشـــلىغان كاپىتـــالىزم 
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ــدى   ــى ئى ــڭ مهنپهئهت ــۆچ . بىخلىرىنى ــرىقه ۋە ئ ــق ، تهپ -گۇرۇھۋازلى
گــۇرۇھالر  مۇناســىۋەت -ھهرقايــسى پــارتىيه. ئــاداۋەت پهيــدا قىلــدى 

ــۇتتى    ــهميادلىرىنى ئۇن ــدان ۋە قهس ــپ ، ۋىج ــا ئىلىنى ــېچكىم .تورىغ  ھ
ئۆز ھوقۇقىغـا ھهقـدارلىقى بىـلهن ئهمهس ، بهلكـى ھـاكىمىيهت بېـشىغا               
چىققـــــان پـــــارتىيىگه يېقىنلىـــــشىش دەرىجىـــــسىگه قـــــاراپ ، 

خهلـــق مهلـــۇم . پۇرسهتپهرەســـلىك ئىقتىـــدارىغا قـــاراپ ئېرىـــشتى 
ــسىمۇ ، ئۇالرنىـــڭ ئېرىـــشكهنلىرى      ــىلهرگه ئىرىـــشكهن بولـ نهرسـ

ــالرغا  ــان بۇزۇلۇشـ ــپ چىققـ ــدىن كېلىـ ــاق بۇنىڭـ  ۋە خهتهرلهرگه يامـ
 .خهلق بۇنىمۇ ئېنىق چۈشهندى . بۇاللمىدى 

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ۋەتهنپهرۋەرلىــك ۋە ئىــسالھاتچىلىق ئاساســىدا     
ــارتىيه ــى -قۇرۇلغــان ھهرقايــسى پ ــۇرۇھالر ۋەتهنپهرۋەرلىــك دەۋالىرىن گ
ــى  ــسالھات دەۋالىرىنـ ــان... ۋە ئىـ ــۇپ ، جـ ــلهن -ئۇنتـ ــى بىـ جهھلـ

ــتى   ــشقا چۈشـ ــاكىمىيهت تالىشىـ ــسى  .. .ھـ ــپ ھهممىـ ــاخىرى بېرىـ ئـ
  . جاھانگىرالرنىــــڭ قولىــــدىكى ئويۇنچۇققــــا ئايلىنىــــپ قالــــدى 

ــاۋام  ــوغرا ، ئ ــۇق    -ت ــى ئۇچ ــشالرنىڭ ھهممىن ــۇ ئى ــنچه ب ــق كېيى خهل
ــهندى  ــى الل   ... چۈش ــشىلهرنىڭ ئهقلىن ــۇن كى ــلىۋىدە ئوي ــا دەس ئهمم

ــدى  ــڭ   . قىل ــي رەھبهرلىكنى ــكهن تهبئى ــادە ئهت ــاالردا ئىپ ــى ئۆلىم دىن
... خهلقــقه بــۇ ئويــۇننى تېخىمــۇ قىزىــق كۆرســهتتى -ى ئــاۋامبولماســلىق

ــتىن   ــر تهرەپ ــسالمنىڭ    ... يهنه بى ــگه ئى ــۆز خهلقى ــاالر ئ ــى ئۆلىم دىن
تهۋھىـــــد مهسىلىـــــسىنى تهگـــــلهپ -ئاساســـــلىق مهسىلىـــــسى 

 چۈشهندۈرەلىدىمۇ ؟
نى زاتتـــا ، ســـۈپهتته ، ئهفئالـــدا بىـــر دەپ ئـــالالھشۈبهىـــسىزكى ، 

ــارلى    ــش ، ب ــدە قىلى ــى ئهقى ــرال   جهزم ــالىيهتلىرىنى بى ــادەت پائ ق ئىب
ــش ،  ئالالھ ــا قىلى ــتۇرى    ئالالھق ــدارلىق دەس ــهرىئىتىنىال ھۆكۈم ــڭ ش نى

ــلىق   ــدار قىلماس ــانۇنالرنى ھۆكۈم ــقا ق ــۈچى ... قىلىــش ، باش ــۇ ئ ــا ب مان
 پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن ئهۋەتــكهن ئــالالھ بۇيرۇغــان ، ئــالالھ

ـ          مۇشـۇ ئۈچنىـڭ    . ددۇرۋە قۇرئاننىڭ ئاساسـلىق مهزمـۇنى بولغـان تهۋھى
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شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۇ   . بىرىنــى بۇزغــانلىق تهۋھىــدنى بۇزغــانلىقتۇر    
ــىرىكتۇر   ــدىغان ش ــدىن چىقىرىۋېتى ــدنى  . دىن ــقه تهۋھى ــاالر خهلق ئۆلىم

  شۇنداق چۈشهندۈردىمۇ ؟
دىـــن ئېغىزىـــدا ئېتىـــراپ قىلىـــش بىـــلهن ئهمهلـــدە ھهرىـــكهت 

ــ. قىلىـــشنىڭ ئورگانىـــك بىرىكمىـــسىدۇر  ۇال دىـــن قهلىبتىكـــى تۇيغـ
ئهمهس يــاكى قـــۇرۇق شـــۇئارال ئهمهس ، بهلكـــى دىـــن دىلـــدىكى  

ــشتۇر     ــۇيىچه ئهمهل قىلى ــى ب ــڭ تهققهززاس ــي يولنى ــۇش ۋە ئىالھى . تۇن
ــى ئهمهل  ــتۇرى  ئالالھئهڭ بىرىنچ ــدارلىق دەس ــهرىئىتىنى ھۆكۈم ــڭ ش نى

 ئۆلىماالر خهلققه بۇنى بىلدۈردىمۇ ؟. قىلىشتۇر
ــازايى  ــق مـ ــر -خهلـ ــايىخالر ۋە پىـ ــاال-ماشـ ردىن تهۋەرۈك ئهۋلىيـ

ئىــزدەپ ، ئــۇالردىن پايــدا كېلىــشىنى ۋە زىيــاننى چىكىندۈرۈشــنى      
نىــڭ شــهرىئىتىدىن باشــقا قــانۇننى ھۆكۈمــدارلىق     ئالالھكــۆزلهپ ، 

ــسمى دەپ    ــى قىـ ــڭ تهركىبـ ــى ئىماننىـ ــپ ، ئهمهلنـ ــتۇرى قىلىـ دەسـ
ــازدى    ــشىپ ئ ــرىگه ئهگى ــك پىكى ــدىغان مۇرجىئىلى ــاالر . قارىماي ئۆلىم

ــدە  ــۇ ئهقىـ ــى مۇشـ ــۇ  خهلقنـ ــدۇردىمۇ ؟ بـ ــا ئاگاھالنـ  ئازغۇنلىقلىرىغـ
ــاد   ــدىمۇ ؟ بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن جىهـ ــقا دەۋەت قىلـ ــازغۇنلىقنى تاشالشـ ئـ

 قىلدىمۇ ؟
ــىلهن  ــىد   : مهس ــهيخ رەش ــاگىرتى ش ــڭ ش ــدۇ ۋە ئۇنى ــۇھهممهد ئاب م

ــىنىپ ،    ــستىن چۈش ــان ۋە ھهدى ــالىهالر قۇرئ ــدنى ســهلهف س ــزا تهۋھى رى
ــۈرەت    ــى س ــان ئىالھ ــىغا تهدبىقلىغ ــي تۇرمۇش ــان  ئهمهلى ــۇيىچه باي  ب

ــسىچه   ــاكى ئهك ــدىمۇ ؟ ي ــيهت ‹‹ قىل ــپ ،  ›› زۆرۈرى ــتهك قىلى ــى دەس ن
خهلقنـــى ئىـــسالمغا زىـــت رېئاللىققـــا بويـــسۇندۇرۇپ ئهمهلىيهتنـــى  
ئىسالمغا قايتۇرۇش ئۈچـۈن جىهـاد قىلىـشقا يـۈزلىنىش مـۇمكىن بولغـان              

 ئىرادىلهرنى ئۇخالتتىمۇ ؟
ان پهتىۋا چىقاردى مۇھهممهد ئابدۇ پوچتا جازانىسىنى دۇرۇس دەيدىغ

، ھهمدە قانۇن مهسلىههت كېڭىشىنىڭ شهرىئهتكه زىت قانۇنالرنى 
شهيخ رەشىد رىزا . چىقىرىشىغا ياردىمى تېگىدىغان پهتىۋاالرنى چىقاردى 
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نىڭ شهرىئىتىدىن باشقا قانۇنالر بۇيىچه ھۆكۈمدارلىق ئالالھمۇسۇلمانالرنى 
رەشىد رىزا بىر پهتىۋادا . قىلىدىغان ھۆكۈمدارالرغا بويسۇنۇشقا چاقىردى 

ئىسالمنىڭ تۈپكى نۇرلۇق ھهقىقهتلىرىگه بىر دۆۋە ئېزىقتۇرۇشالرنى قۇشۇپ 
نىڭ قۇرئان  ھهدىسته ئۇچۇق دېگهن مۇتلهق ئالالھ‹‹ : مۇنداق دەيدۇ 

ئام ھۆكۈملىرى ۋە ئىجتىهاد ۋە دەلىل كهلتۈرۈش ئارقىلىق بىلىنگهن 
هردە ئادىللىق بولسا شۇ يهردە شۇنداق ئىكهن قهي. ھۆكۈملىرى ئادىلدۇر 

ۋە لېكىن مهنىسى ئېنىق ئايهت ۋە ھهدىس بار ①.نىڭ ھۆكۈمى بارئالالھ
پهقهت بىر ئايهتنىڭ ھۆكمى . يهردە باشقا ھۆكۈملهرنى تۇتۇشقا بولمايدۇ 

ئارىلىق يهنه بىر ئايهتنىڭ ھۆكىمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا بولىدۇ ، 
ھ بولىدىغان ئىشالرغا رۇخسهت قىلىشقا زۆرۈرىيه بار يهردە گۇنا: مهسىلهن 
  .ئوخشاش 

ــۋى   ــسىنىڭ مۇپتىــسى نۇرىــددىن مهۋلى ھىندىــستان پهنجــاب ئۆلكى
ــتازىمىزدىن ــدىن    ②ئۇس ــكهن ، جۈملى ــورىغان ئى ــۇئال س ــانچه س بىرق

ــسىنى ســورىغان   ــۇيىچه ھۆكــۈم قىلىــش مهسىلى ــانۇنى ب ئهنگىلىيىنىــڭ ق
ى ماڭــا ھــاۋاله رغا جــاۋاپ بېرىــشنئالالھئۇســتازىمىز ئــۇ ســو. ئىــكهن 
رغا جــاۋاپ بېرىــشته گاھىــدا شــۇنداق ئالالھئــۇ شــۇنداق ســو. قىلــدى 

تۆۋەندىكىــسى ھىندىــستاندا ئهنگلىــيه قــانۇنى بــۇيىچه     . قىالتتــى 
  :ھۆكۈم قىلىش مهسىلىسى توغرىسىدا بهرگهن جاۋابىمنىڭ تىكسىتى 

ئهنگلىــيه قانۇنىــدا شــهرىئهتكه تــوغرا كهلمهيــدىغان     : ســۇئال 
ئىنگلىزالرغـــا خىـــزمهت قىلىۋاتقـــان مۇســـۇلمانالر . ھۆكۈملهرمـــۇ بـــار

  ئهنگلىيه قانۇنى بۇيىچه ھۆكۈم قىلسا بۇالمدۇ ؟
 

قۇرئان ۋە ھهدىسنىڭ قېلىپىغا چۈشمىگهن ئادىللىق بىر مهۋھۇم : مانا بۇ بىرىنچى ئېزىقتۇرۇش ①
كىمدەكىم ‹‹: ېيتقاندەك خۇددى ئىمام ئىبنى تهيمىييه تهۋھىد توپلىمىنىڭ ئون ئىككىنچى رىسالىسىدە ئ.سۆزدۇر

ئالالھ نازىل قىلمىغان بىر نهرسىنى ئادىللىق دەپ قاراپ ، كىشىلهر ئوتتۇرىسىدا شۇ بۇيىچه ھۆكۈم قىلسا ئۇ 
كاپىر بولىدۇ، جاھاندا ھهرقانداق خهلق ئادىللىقنى تهشهببۇس قىلىدۇ ، گاھى خهلقلهرنىڭ دىنىدا چوڭلىرىنىڭ 

 ››كۆز قارىشى ئادىللىق ھېسابلىنىدۇ
رەشىد رىزا بىز بۇ يهردە نهقىل قىلىۋاتقان . يىلى ۋاپات بولغان - 1905 مۇھهممهد ئابدۇنى دېمهكچى ، ئۇ ②

 سانىدا ئېالن قىلىنغان-17نىڭ ››مهنار ژۇرنىلى‹‹يىلى - 1913سۆزلىرىنى 
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بــۇ ســۇئال ھۆكــۈمهتلهرگه قــانۇن تــۈزۈپ بهرگۈچىلهرنىــڭ : جــاۋاپ 
ــۇيىچه   ــانۇن ب ــۈزگهن ق ــسان ت ــۈمى ، ئىن ــڭ  ھۆك ــۈم قىلغۇچىالرنى  ھۆك

ــى پهرق    ــلهن دارىلههربن ــسالم بى ــشتا دارىلى ــرا قىل ــانۇن ئىج ــۈمى ق ھۆك
قاتـــارلىق زامـــانىمىزدا ئهڭ قىـــيىن بولغـــان مهســـىلىلهرگه ①ئېـــتىش

  .بېرىپ چېتىلىدىكهن 
كىملهركـــى ‹‹ كـــۆرۈپ تۇرىـــۋاتىمىزكى ، كـــۆپلىگهن مۇســـۇلمانالر 

لمايــدىكهن ، ئــۇالر  نازىــل قىلغــان ئــايهتلهر بــۇيىچه ھۆكــۈم قىئــالالھ
دېــگهن ئايهتنىــڭ  ) ئــايهت -44ســۈرە مائىــدە  ( ›› .كــاپىرالردۇر 

زاھىرىــي مهنىــسىگه ئېــسىلىۋېلىپ ، ئىنــسان تــۈزگهن قــانۇنالر بــۇيىچه 
ــودىيلىىرىنى كــاپىر       ــڭ س ــان يهرلىــك مهھكىمىلهرنى ــۈم قىلىۋاتق ھۆك

ــدۇ  ــۈزگهنلهرنى   . دەپ قاراۋاتىـ ــانۇن تـ ــۇيىچه قـ ــاراش بـ ــۇ قـ -بـ
. ، ھۆكۈمـــدارالرنى كـــاپىر دىيىـــشكه تـــوغرا كېلىـــدۇ پادىـــشاھالرنى 

ھۆكۈمدارالر گهرچه ئـۆزى قـانۇن تۈزمىـسىمۇ ، بىـراق قـانۇن شـۇالرنىڭ               
ــدۇ   ــۇيىچه تۈزۈلىـ ــى بـ ــۇچىالرنى  . ئىزنـ ــرا قىلغـ ــانۇننى ئىجـ ــۇ قـ شـ

قـــانۇن ئىجـــرا قىلغـــۇچىالر ھۆكۈمـــدارنىڭ . ھۆكۈمـــدارالر بېكىتىـــدۇ 
 .دا قانۇن ئىجرا قىلىدۇ ۋەكالهتچىسى سۈپىتىدە ھۆكۈمدارنىڭ نامى

مهشــهۇر فىقهــى ئىماملىرىنىــڭ ھېچقايسىــسى مهزكــۇر ئايهتنىــڭ      
 نازىــل قىلغــان ئــالالھھــېچكىم . زاھىــرى مهنىــسىگه قايىــل بولمىــدى 

ــهرىئهتتىن      ــسىنى ش ــڭ ھهممى ــۈم قىلمىغانالرنى ــۇيىچه ھۆك ــايهتلهر ب ئ
ــانلىقىنى     ــاكى قىلمىغـ ــان يـ ــۈم قىلغـ ــلهن ھۆكـ ــانۇنالر بىـ ــقا قـ باشـ

ــ ــدى  ②تىن ئايرىماس ــاپىر دېمى ــىقالرنى    .ك ــان پاس ــاھ قىلغ ــا گۇن ھهتت
  .كاپىر دەيدىغان خاۋارىجالرمۇ ئۇنداق دېمىدى 

  
ئىسالم شهرىئىتىگه زىت قانۇنالرنى تهتبىقالشقا ئاالقىدار مهسىلىلهردە دارىلههرب بىلهن ‹‹ : رەشىد رىزا①

ىككىنچى ئېزىقتۇرۇش رەشىد رىزا مانا بۇ ئ②دېمهكچى بولىدۇ ›› دارىلئىسالمنىڭ ھۆكۈمى ئوخشىمايدۇ 
ياققا ئارقىلىق ئايهتنىڭ مهنىسىنى باشقا  ئايهتنىڭ زاھىرى مهنىسى دېگهن گهپنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش

شهرىئهت بۇيىچه ھۆكۈم قىلمىغاندىن كىيىن باشقا قانۇن بۇيىچه ھۆكۈم قىلغان كىشى . بۇرىماقچى بولۇۋاتىدۇ 
 ←  چۈنكى ، .ىڭ ھېچقانداق ئهمهلىي ئاساسى يوق بىلهن ھۆكۈم قىلمىغان كىشىنى ئايرىشن
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 ① نازىل قىلغان ئايهت بۇيىچه ھۆكۈم قىلماسلىق بىر پاسىقلىقئالالھ  
  .ئهھلى سۈننىيلهر مهزكۇر ئايهتنىڭ مهنىسى ھهققىدە ئىختىالپ قىلدى 

سهئىد ئىبنى مهنسۇر ، .  بهزىلهر بۇ ئايهتنى يهھۇدىيالرغا خاس دېدى 
نى مهردەۋي ئىبنى ئابباسنىڭ شۇ مهزمۇندا مۇنداق ئهبۇشهيخ  ۋە ئىب

 نازىل قىلغان ئايهتلهر ئالالھكىملهركى ‹‹ : دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلدى
. بۇيىچه ھۆكۈم قىلمايدىكهن ئۇالر كاپىرالردۇر ، زالىمالردۇر ، پاسىقالردۇر 

ئىبنى جهرىر ئهبۇ سالىهنىڭ › . دېگهن ئايهت يهھۇدىيالرغا خاس›› 
 نازىل قىلغان ئالالھكىملهركى ‹‹ : ېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ مۇنداق د

سۈرە مائىدىنىڭ بۇ ئۈچ ئايىتى ›› ...ئايهتلهر بۇيىچه ھۆكۈم قىلمايدىكهن
بهزىلهرنىڭ ›› .قارىتىلغان كاپىرالرغا . مۇسۇلمانالرغا قارىتىلمىغان 

غا قارىشىچه بىرىنچى ئايهت مۇسۇلمانالرغا ، ئۈچىنچى ئايهت ناساراالر
يهنه بهزىلهر بۇ . ئايهتنىڭ سىياقى بۇ قاراشنى كۈچلهندۈرىدۇ . قارىتىلغان 

بۇ قاراشنى ھۈزەيپهنىڭ . ئايهتلهرنىڭ ھۆكمى ئام دېگهن قاراشقا باردى 
 سۆزىمۇنۇ  بۇ ئايهتلهر بهنى ئىسرائىل ھهققىدە  دېگهن كىشىگه ئېيتقان 

 تاتلىقى سىلهرنىڭ ،  ،ئىكهن   گهپ     ئۇبدان   بۇ   ‹‹    : قۇۋۋەتلهيدۇ
ئاچچىقى ئۇالرنىڭمۇ ؟ ئالالھ بىلهن قهسهمكى سىلهر ھهتتا مۇشرىكلىكتىمۇ 

   . ) ھهدىس شهرىف(›› ئۇالرنىڭ يولىغا ماڭىسىلهر 
  

ھېچقانداق نهرسه بىلهن ھۆكۈم قىلمايدىغان ئادەممۇ بۇالمدۇ؟ ئهقلى، ھوشى يوق بۇلۇپ كهتسه بۇ بىر گهپ  →
ئالالھ نازىل . ى جايىدا ئادەم ھهرقانداق ئىشتا مۇئهييهن ئاساس بۇيىچه ھۆكۈم قىلىدۇ  كاللىس- ، ئهمما ھۇش

رەشىد رىزا زۆرۈرىيهت .  ئۇنداق قىلمىسا كاپىر بولىدۇ .قىلغان ئايهت بۇيىچه ھۆكۈم قىلسا مۇسۇلمان بولىدۇ 
مهلۇم بىر ھۆكۈمنى باشقا زۆرۈرىيهت تۇغۇلغاندا . بولسا شهرىئهتنىڭ ھۆكۈمى ئهمهلدىن قالدۇرۇلىدۇ دەيدۇ 

بۇ يهردە پهقهت . ھۆكۈمگه ئالماشتۇرۇش شهرىئهتنىڭ ھۆكۈمىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشنى تهلهپ قىلمايدۇ 
بىراق شهيتاننىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا ئۇچرىماسلىق . شهرىئهتنىڭ بىر ھۆكۈمىدىن يهنه بىر ھۆكۈمىگه يۆتكىلىنىدۇ 

 .ىمى بىلهن ئۆلچىنىدۇرۈرىيهت ئۆلچئۈچۈن زۆرۈرىيهت شهرىئهتنىڭ زۆ
. ئالالھ نازىل قىلغان ئايهت بۇيىچه ھۆكۈم قىلماسلىق پاسىقلىق ئهمهس: مانا بۇ ئۈچىنچى ئېزىقتۇرۇش (①

بىلىپ تۇرۇپ ، شهخسىي . شهرىئهتنىڭ ھۆكىمىنى بىلمىگهنلىكتىن شۇنداق قىلىپ سالسا گۇناھ بولمايدۇ 
خور قازى بىلىپ تۇرۇپ خاتا ھۆكۈم قىلغاندەك قىلسا پارى: مهنپهئهتىنى كۆزلهپ شۇنداق قىلسا ، مهسىلهن

ئىجتىهاددا (شهرىئهتنىڭ ھۆكۈمىنى خاتا چۈشىنىپ قالغانلىقتىن شۇنداق قىلغان بولسا . پاسىقلىق بولىدۇ
ئهمما ئىنسان تۈزگهن قانۇننى ئالالھنىڭ شهرىئىتىنى بىلهن تهڭ . گۇناھكار بولمايدۇ ) خاتاالشقان بولسا
 كى ئىنسان تۈزگهن قانۇنى شهرىئهتتىن ئارتۇق بىلسه شهكسىز كاپىر بولىدۇ  ئورۇندا قويسا يا
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كېيىنكى قاراشتىكىلهر بۇ ئايهتنى تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل 
بۇ ئايهتتىكى كاپىر دېگهن سۆز شهرىئهت : بىرىنچى ئىزاھ . ئىزاھلىدى

نىڭ ئالالھئىستىالھىدىكى دىنسىز دېگهن مهنىدە ئهمهس ، بهلكى 
بۇنىڭ دەلىلى ئىبنى مۇنزىر، ھاكىم ، .  تانغۇچى دېگهن مهنىدە نىئمىتىگه

بۇ ئۈچ ئايهتته ‹‹ : بهيههقى  ،  ئىبنى ئابباستىن رىۋايهت قىلغان مۇنۇ سۆز 
دېيىلگهن كاپىر سۆزى سىلهر چۈشهنگهندەك دىنىدىن چىقىرىۋېتىدىغان 

ئىككىنچى ①››كاپىرلىق ئهمهس بهلكى ئۇنىڭىدىن تۆۋەنرەك كاپىرلىق  
 نازىل قىلغان ئايهت بۇيىچه ھۆكۈم قىلىشنى ئىنكار قىلسا ، ئالالھ: ىزاھ ئ

نىڭ ھۆكۈمىنى بىلىپ تۇرۇپ ، ئۇنى ئادىل ئهمهس دەپ ئالالھياكى 
ئىتىقاد قىلسا ، ياكى قانداقتۇر ئىمانغا ۋە بويسۇنۇشقا توغرا كهلمهيدىغان 

 كاپىر قاراشالر بىلهن شهرىئهتنى ھۆكۈمدار قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسه- كۆز
قانۇن تۈزگهن   ②بولىدۇ، بۇ شهرىئهتكه چۈشمىگهنلىرى كاپىر بولمايدۇ

ھوقۇقدارالر ھهققىدە شۈبهه بهك ئېغىر ، ئۇالر ھهققىدە بىر نېمه دېمهك 
مهزكۇر ئايهتنىڭ ئىككىنچى ئىزاھاتى بۇيىچه قارىغاندا ئۇالردا . تهس 

 ③كاپىرلىقنىڭ شهرتى ئۇچۇق تېپىلمايدۇ
  

ــق ① ــى ئابباس ــايهت    ئىبن ــان ئ ــل قىلغ ــالالھ نازى ــڭ ئ ــۆزنى ئۈمهۋىيالرنى ــۇ س ــۇ ب ــدى ، ئ ــۇۋال قىلىن ا ئ
ــگهن      ــاۋابهن دې ــشىگه ج ــورىغان كى ــۇ؟ دەپ س ــاپىر دەيمىزم ــۇالرنى ك ــدۇ ، ئ ــۈم قىلمايۋاتى ــۇيىچه ھۆك : ب

چــۈنكى ئــۇالر بهزى مهســىلىلهردە خاتــا ئىجتىهــاد قىلىــپ ، . ھــېچكىم ئــۈمهۋىيلهرنى كــاپىر دەپ باقمىــدى 
هپــسىنىڭ كهيــنىگه كىرىــپ شــهرىئهتتىن چىققــان بولــسىمۇ ئهمــا ئۇمــۇمىي جهھهتــته شــهرىئهتكه بهزىــدە ن

ــان      ــدا قويمىغ ــلهن تهڭ ئورۇن ــهرىئهت بى ــى ش ــڭ گېپىن ــان ؛ ئۆزىنى ــپ ماڭغ ــايه قىلى ــى  . رىئ ــۇڭا ئىبن ش
ــۆۋەنرەك كــاپىرلىق ‹‹: ئاببــاس ئــۇالر ھهققىــدە  ئىبنــى ئاببــاس ئىــسالم . دېــگهن ›› بهلكــى ئۇنىڭــدىن ت

ــهر ــسهتكهن     ش ــا دەس ــهرىئهتنىڭ ئورنىغ ــانۇنالرنى ش ــۈزگهن ق ــۆزى ت ــان ، ئ ــكه قاقق ــۈپتىن چهت ىئىتىنى ت
   . ئادەملهرنى كۆرگهن بولسا شۇنداق دەرمىدى ؟ 

ئــايهتتىكى .مۇنــازىرىلهر بېــسىقماي كهلــدى -ســۈرە مائىــدەنىڭ بــۇ ئــۈچ ئــايىتى ھهققىــدىكى بهس (②
ــدەكىم‹‹ ــدا   ›› كىم ــا قارىغان ــۆزنىڭ ئاملىقىغ ــگهن س ــدۇ  دې ــۇرۇن قالماي ــا ئ ــتىگه  . ئىختىالپق ــڭ ئۈس ئۇنى

ئالالھنىـڭ شـهرىئىتىدىن باشـقا قـانۇنالرنى تــوغرا كـۆرگهن كىـشىلهرنىڭ دىنـدىن چىقىـپ كېتىــدىغانلىقىنى         
ــار    ــايهتلهرمۇ ب ــقا ئ ــدىغان باش ــان قىلى ــۇق باي ــىلهن.ئۇچ ــۇئهرانىڭ : مهس ــۈرە ش ــۈرە -21س ــايىتى ، س ئ

   )ئايىتى قاتارلىقالر-65نىسانىڭ 
ــۇ ھۆكۈمــدارالردا   : ىد رىــزا رەشــ(③ ئالالھنىــڭ شــهرىئىتىنى ئىنكــار قىلىــش ، شــهرىئهتتىن يــۈز ئــۈرۈش شــهرتى ب

ــدۇ دېمهكچــى  ــايىال . تېپىلماي ــۇ ب ــسىز، ئ ــمهك تهس  ‹‹ قارىمام ــېمه دې ــر ن ــدە بى ــۇالر ھهققى ــاتتى›› ئ ئهمــدى . دەۋات
  ! )ئۇشتۇمتۇت ئۇالر بۇ شهرت تېپىلمايدۇ دەۋاتىدۇ 

  



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
481

بويسۇنغان ، قۇرئاننى ھۆكۈمدارلىق دەستۇرى قىلىش  نىڭ دىنىغا ئالالھ
ماڭا پهرز دەپ ئهقىدە قىلىدىغان بىر كىشى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن 
شهرىئهتنىڭ ھۆكمىنى ئۆزگهرتهرمۇ، شهرىئهتنىڭ ھۆكۈمىگه باشقا بىر 
ھۆكۈمنى ئالماشتۇرارمۇ ، شۇنداق قىلىپ تۇرۇپ ، ئۆزىنى مۇئمىن ، 

ۇنداق تهسهۋۋۇر قىلىش ھهقىقهتهن ئهقىلگه ب. مۇسۇلمان ھىسابالرمۇ 
شۇنىسى ئېنىقكى ، بۇ ئهھۋالدا مۇسۇلمانالرنىڭ ھۆكۈمدارنى ①سىغمايدۇ 

ئالالھنىڭ ھۆكۈمىگه زىت قانۇنلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا مهجبۇرالش 
ھۆكۈمدارنى قوللىماسلىق ۋە ئۇنىڭ تهرىپىنى ئالماسلىقال . مهجبۇرىيىتى بار
 ناۋادا ئۇالرنىڭ مۇنداق قىلىشقا قۇربى يهتمىسه ، يۇرت .كۇپايه قىلمايدۇ 

دارىلىسالم بولمىغىنىدا باشقىچه ھۆكۈم ئىجرا . دارىلىسالم دەپ قارالمايدۇ 
  .قىلىنىدۇ 

  
ــۇرۇش   (① ــۆتىنچى ئېزىقت ــۇ ت ــا ب ــانۇن     . مان ــى ق ــا قارش ــان قانۇنغ ــل قىلغ ــالالھ نازى ــزا ئ ــىد رى رەش

ئالالھنىــڭ دىنىغــا بويــسۇنغان ‹‹ :ن ئــادەملهرنى دەلىلــسىزالتۈزگهنلىــك ســهۋەبىدىن ئۇچــۇق كــاپىر بولغــا
ئاندىن كىـيىن ئـۇ دەلىلـسىز قىلغـان مۇشـۇ ھۆكـۈمىگه تايىنىـپ ئۇالرنىـڭ ئـۆز ئىختىيـارلىقى                     . دەۋاتىدۇ  ›› 

بىــلهن شــهرىئهتنى ئــۆزگهرتىش ، شــهرىئهتنىڭ ئورنىغــا باشــقا قــانۇننى دەســسىتىش مــۇمكىنچىلىكىنى يوققــا 
ــدۇ  ــدۇ    ئۇ. چىقىرىۋاتى ــدا قىلىۋاتى ــۇرۇن پهي ــنى يۇش ــر ئېزىقتۇرۇش ــىنچى بى ــى بهش ــۇ ئېزىقتۇرۇش ــڭ ب ــۇ . نى ب
ــۇرۇش  ــۆزگهرتىلمىگهن ،  ‹‹ ئېزىقت ــلهن ئ ــارلىقى بى ــۆز ئىختىي ھېلىقــى ھۆكۈمــدارالرنى ئالالھنىــڭ ھــۆكمىنى ئ

ئۇالرنىــڭ ئــالالھ نىــڭ ھــۆكمىنى ئۆزگهرتىــشكه نــېمه  . دېــيىش›› بهلكــى ئۆزگهرتىــشكه مهجبــۇر بولغــان 
جبۇرالپتـــۇ ؟ ئـــۇالرنى بىـــركىم ئۆيىـــدىن ســـۆرەپ كېلىـــپ ، ھۈكۈمرانلىـــق تهختىـــدە ئولتـــۇرۇپ ،   مه

شهرىئهتنىڭ ھـۆكمىنى ئۆزگهرتمىـسهڭ كـالالڭنى ئـالىمهن دەپتىمـۇ ؟ شـۇنداق بولـسىغۇ ، ئۇنىـڭ ئۆزرىـسى                     
ــدى   ــۇالر ئى ــۇل ب ــدى   . قۇب ــپ باقمى ــۈز بىرى ــۇ ي ــر قېتىمم ــش بى ــداق ئى ــۆز  . بۇن ــدارالر ئ ــسىچه ھۆكۈم ئهك

بــۇ . ئالالھنىـڭ ھـۆكمىنى ئـۆز ئىختىيـارلىقى بىـلهن رەت قىلـدى       . ئىختىيـارلىقى بىـلهن تهختىـدە ئولتـۇردى     
رەشــىد رىــزا مۇســۇلمانالر قاتارىغــا    . ئهھۋالــدا ئــۇالرنى قانــداقمۇ مهجبۇرالنــدى دېگىلــى بولــسۇن      

لدىـدا ئىككـى چــوڭ   قوشـماقچى بولغـان بـۇ ھۆكۈمـدارالر بىـرال ۋاقىتتــا ئالالھنىـڭ ئالدىـدا ۋە خهلقنىـڭ ئا        
ــۈزدى   ــايهتنى ئۆتك ــۈزگهن      .جىن ــسان ت ــا ئىن ــڭ ئورنىغ ــپ ئۇنى ــكه قېقى ــهرىئهتنى چهت ــرى ش ــڭ بى بۇنى

ــتىش  ــانۇنلىرىنى بېكى ــانۇنىنى تېڭىــپ ، دۈشــمهنگه  . جــاھىلىيهت ق ــقه دۈشــمهننىڭ ق ــسى ، خهلق ئىككىنچى
 دۈشــمهنگه پهردە نــاۋادا ھۆكۈمــدارالر . پهردە بۇلــۇپ ، خهلقنــى قارشــىلىق كۆرســهتكىلى قويماســلىق     

ــۇالتتى    ــۇر ب ــر بهدەل تۆلهشــكه مهجب ــسا دۈشــمهن ئېغى ــگهن بول ــۇپ بهرمى ــستاندا . بۇل مهســىلهن ، ئافغانى
قايتـــا مهغلـــۇپ بولـــسىمۇ ، مهغلـــۇبىيهتكه تهن بهرمهي ئـــۆز -مۇســـۇلمانالر قايتـــا. شـــۇنداق بولـــدى 

ــى     ــاخىرى يىڭهتت ــسا ئ ــۋەرگهن بول ــڭ تۇرى ــدا چى ــڭ  . مهيدانى ــۇ ئالالھنى ــۈنكى ب ــدى  چ ــسى ئى . ۋەدى
ــدى      ــادتىن توختى ــدى، جىه ــته قال ــق غهپلهت ــدى ، خهل ــۇپ بىرىۋى ــان بۇل ــمهنگه قالق ــدارالر دۈش . ھۆكۈم

ــدى   ــدەك كۈچىيىۋال ــمهنلهر كۆڭلىدىكى ــلهن دۈش ــۇنىڭ بى ــاقىۋەتنى  ... ش ــر ئ ــۇنداق ئېغى ــزا مۇش ــىد رى رەش
ــتۈرۈۋاتىدۇ    ــالىقىنى يىنىكلهشـ ــدارالرنىڭ خاتـ ــان ھۆكۈمـ ــۈرۈپ چىقارغـ ــانلىرىنى ئۇالرن. كهلتـ ــڭ قىلغـ ىـ

 ) . مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق دەپ قاراۋاتىدۇ
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بــۇ يهردە كــۆپلىگهن مۇســۇلمانالر تــوغرا قاراشــتا بواللمايۋاتقــان بىــر 
مۇســـۇلمانالرنىڭ يـــۇرتلىرىنى كـــاپىرالر بېسىۋالـــسا ، : مهســـىله بـــار

مۇســۇلمانالرنىڭ ھىجــرەت قىلىــش ئىمكــانىيىتى بولمىــسا ، مۇســۇلمانالر  
پىرالرغـــا تاشـــالپ بېرىـــپ ، كـــاپىر ھۆكۈمىتىـــدە ھهمـــمه ئىـــشنى كا

ــدۇ ؟    ــداق قىلى ــاكى قان ــۇ ، ي ــلىقى كېرەكم ــزمهت قىلماس ــداق خى ھېچقان
گــاھىالر كاپىرغــا خىــزمهت قىلىــش ھېچقانــداق ئهھۋالــدا تــوغرا ئهمهس 

ــدۇ  ــۇلمانال  . دەپ قارايـــ ــۇلمانغا پهقهت مۇســـ ــزنىڭچه مۇســـ بىـــ
رىئهتكه ھهرقانـــداق ھۆكـــۈم شـــه. ھۆكۈمـــدارلىق قىلىـــشى كېـــرەك 

ئۇيغــۇن بۇلىــشى ۋە شــهرىئهتنىڭ ئادىــل قائىــدىلىرى بــۇيىچه بۇلىــشى 
مۇشــۇنداق قارايــدىغان مۇســۇلمان ھهرقانــداق ئورۇنــدا     . كېــرەك 

شــهرىئهتنى ئىجــرا قىلىــدىغان ھۆكــۈمهت قۇرۇشــقا تىرىشىــشى ، غهيــرى 
ــرەك    ــى كې ــانقهدەر توسۇش ــۈمرانلىقىنى ئىمك ــۇلمانالرنىڭ ھۆك ــۇ . مۇس ب

ــان  ــسهتته بولغ ــش بهزى   مهق ــزمهت قىلى ــدە خى ــشىلهرگه دارىلههرب  كى
ــدۇ   ــايىز ، بهزى پهرز بولىـ ــان   . جـ ــڭ قىلىۋاتقـ ــۇ ئۆزىنىـ ــېكىن ئـ لـ

ــسىزلىقنى ،   ــى ، پايدى ــانلىق ئىكهنلىكىن ــۇلمانالرغا زىي خىزمىتىنىــڭ مۇس
ــۇلمانالرنى    ــمهننىڭ مۇس ــۇپ ، دۈش ــمهنگىال بۇل ــسى دۆش ــى پايدى بهلك

ــ  ــدىغانلىقىنى بىلـ ــاردىمى تېگىـ ــىغا يـ ــدا باستۇرۇشـ ــۇ ئهھۋالـ سه ، بـ
 .خىزمهت قىلسا بولمايدۇ 

دارىلههربـــدە خىـــزمهت قىلغـــانالر كاپىرالرنىـــڭ قـــانۇنى بـــۇيىچه 
ھۆكــۈم قىلىــشقا تــوغرا كېلىــپ قالغانــدا قانــداق قىلىــدۇ؟ ھــالبۇكى ئــۇ  

ــدىغۇ ؟    ئالالھ ــان ئى ــشقا بۇيرۇلغ ــۈم قىلى ــۇيىچه ھۆك ــهرىئىتى ب ــڭ ش نى
ــنىڭچه ،  ــل قىل ئالالھمې ــدىن نازى ــڭ دەرگاھى ــڭ  نى ــان ھۆكۈملهرنى ىنغ

ــلهن بىۋاســته مۇناســىۋەتلىك   ــادەت : مهســىلهن . بهزىــسى دىــن بى ئىب
ۋە ئىبـــادەت مهنىـــسى ئالغـــان نىكـــاھ ۋە تاالقنىـــڭ ھۆكـــۈملىرىگه 

ــشاش  ــق    . ئوخ ــدا خىالپلى ــداق ئهھۋال ــۈملهرگه ھېچقان ــداق ھۆك بۇن
ــدۇ  ــشقا بولماي ــلهن  . قىلى ــشلىرى بى ــڭ ئى ــۈملهر دۇنيانى يهنه بهزى ھۆك

ــىۋەت ــىلهن . لىك مۇناس ــائىي  : مهس ــى ۋە ئىجتىم ــشالر جازاس ــايى ئى جىن
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  ①مۇئامىالت قاتارلىقالر 
ــۈملهردە   ــداق ھۆك ــان    ئالالھبۇن ــل قىلىنغ ــدىن نازى ــڭ دەرگاھى نى

  ②ھۆكۈملهر بهك ئاز بۇلۇپ كۆپىنچىلىرى ئىجتىهادقا تاپشۇرۇلغان
ۆپ قۇرئاندا بهزىبىر مۇھىم جىنايى جازاالر تهكىتلهنگهن بولسىمۇ ، ئهمما ك

  .قىسىم جازاالر ھۆكۈمدارالرنىڭ ئىجتىهادىغا تاپشۇرۇلغان 
ھهدىسته دۈشمهننىڭ زېمىنىدا .  جازانه مهسىلىسى مۇئامىالتقا تهۋە 

بهزى ئىمامالر دۈشمهن زېمىنىدا جازانه . جىنايى ئىجرا قىلىشتىن توسۇلغان 
جايىز دەيدۇ ، بهلكى ھهنهفى مهزھىپى دارىلههربته بارلىق پاسىق 

بۇ مهزھهپ ئهبۇبهكرى . جايىز دەيدۇ) توختامالر ،پۈتۈملهر ( ىلهر ئهقىد
نىڭ ئوبهي ئىبنى خهلهف بىلهن )  ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ئالالھ(

روملۇقالر پارىسالرنى ئون يىلغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىدە يېڭىدۇ دېگهن 
توغرىدا تىكىشكهنلىكىنى ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ پاسىق 

  . جايىز كۆرگهنلىكىنى دەلىل قىلىدۇ ئهقىدىنى
  ئۇچۇق    قىلماسلىقنى   ئىجرا   ئۇالر يهنه دارىلههربته جىنايى جازا 

ۋە ) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن(ئۆمهر ، ئهبۇدەردائ . قۇيىدۇ  ئوتتۇرىغا
ئىمام ئهبۇ ھهنىفىمۇ . باشقا ساھابىلهر بۇ ھهقته ھهدىس رىۋايهت قىلىدۇ 

ئهھمهد . دا شۇنداق دېيىلدى › ئهئالمۇل مۇۋەققىئىيىن ‹ ‹شۇنداق دەيدۇ 
، ئىسهاق ئىبنى راھىۋىي ۋە باشقا ئىسالم ئۆلىمالىرى دۈشمهن زېمىنىدا 

ئهبۇل قاسىم خهرقى . جىنايى جازا ئىجرا قىلىنمايدۇ دېدى 
دۈشمهن زېمىندا مۇسۇلمانغا جىنايى جازا ئىجرا ‹‹ : دە ››مۇختهسهر‹‹

  .دېدى ›› قىلىنمايدۇ 
  

جىنـايى ئىـشالر جازاسـى ئالالھنىـڭ ھهققـى تۇرسـا ، قانـداقمۇ ئـۇ                 . مانا بـۇ ئـالتىنچى ئېزىقتـۇرۇش        ①   
دۇنيانىڭ ئشلىرىغا مۇناسـىۋەتلىك بولىـدۇ ؟ رەشـىد رىـزا جىنـايى ئىـشالر جازاسـى بىـلهن نىكـاھ ، تـاالقنى                        

ــۆز  ــلىنىپ ئ ــېمىگه ئاساس ــق   -ن ــان خىالپلى ــى ھېچقاچ ــدۈرۈپ ، بىرىن ــارا پهرقلهن ــدىغان  ئ ــشقا بولماي قىلى
  .؟ دىغان دۇنيالىق ئىش دەپ ئايرىيدۇدىننىي ئىش ، يهنه بىرىنى خىالپلىق قىلىشقا بولى

ــۇرۇش   ② ــۇ يهتتىنچــى ئېزىقت ــا ب ــۇ ؟   .  مان ــسته كۆپق ــسا ، ھهدى ــاز بول ــدا ئ ــۈملهر قۇرئان ــل ھۆك ــۇ خى ب
ىگهن بهزى ھهدىـــس قۇرئانـــدىكى ھۆكـــۈملهرنى تولۇقاليـــدۇ ۋە شـــهرھلهيدۇ ، قۇرئانـــدا دېـــيىلم      
 .ھۆكۈملهرنىمۇ بايان قىلدىغۇ ؟ رەشىد رىزادەك بىر ئالىم نېمىشقا بۇ يهردە ھهدىسنى تىلغا ئالمايدۇ؟ 
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بۇسرى ئىبنـى ئهرتادنىـڭ قېـشىغا دۇبۇلغـا ئوغرىلىغـان بىـر جهڭچـى            
ــدۇ  ــداق دەيـــ ــدە ئۇمۇنـــ ــبهر ‹‹: ئېلىـــــپ كېلىنگهنـــ پهيغهمـــ

ــساالمنىڭ  ــسىلمهي  : ئهلهيهىس ــۇلى كې ــڭ ق ــدە ئوغرىنى ــگهن جهڭ دۇ دې
ــسهتتىم   ــۇڭنى كى ــدىم ، قۇل ــسام ئى ــان بول ــۆزىنى ئاڭلىمىغ ــۇ ( ›› س ئهب

بــۇ مهســىلىدە بــارلىق : ئهبــۇ مــۇھهممهد مهقدىــسى ) . داۋۇد رىــۋايىتى
ــدۇ    ــردەك ، دەي ــرى بى ــاھابىلهرنىڭ پىكى ــسۇر   . س ــى مهن ــهئىد ئىبن س

ئۆزىنىــڭ ســۈنهنىدە ئــۆز ئىــسنادى بىــلهن ئهھــۋەس ئىبنــى ھهكىمنىــڭ 
ــسىدىن مۇنـــ  ــدۇ  دادىـ ــۋايهت قىلىـ ــۆمهر‹‹ : داق رىـ ــي : ئـ ھهربىـ

ــرا    ــازا ئىجـ ــايى جـ ــېچكىمگه جىنـ ــدا ھـ ــدانالر جهڭ مهيدانىـ قومانـ
قىلمىسۇن ، جـازاالنغۇچىنى شـهيتان پهلـلهپ قالـسا كـاپىرالر تهرىـپىگه              

  ››ئۆتۈپ كېتىشى مۇمكىن ، دەپ بۇيرۇق چۈشۈردى  
ئهبــۇ داردائمــۇ مۇشــۇنىڭغا ئوخــشاش مهزمۇنــدا ھهدىــس رىــۋايهت 

غانــدىن كىــيىن ، ســهئىدنىڭ قادىســسىيه جېڭىــدە ئهبــۇ مــېهجهنگه  قىل
ــدۇ      ــۋايهت قىلى ــانلىقىنى رى ــرا قىلمىغ ــىنى ئىج ــلىك جازاس . ھاراقكهش

بــۇنى ئهبــۇھهنىفىگه ئوخــشاش دارىلههربــدە مۇســۇلمانغا جىنــايى جــازا 
  .①ئىجرا قىلىنمايدۇ ، دەيدىغانالر دەلىل قىلىدۇ 

  
 دارۇلههربــدە مۇســۇلمان جهڭچىــلهر شــهيتاننىڭ كهيــنىگه كرىــپ :مانــا بــۇ ئهڭ ئېغىــر ئېزىقتــۇرۇش ( ①

كــاپىرالر تهرىــپىگه ئۆتــۈپ كهتمىــسۇن دەپ جىنــايى جــازا ئىجــرا قىلماســلىق بىــلهن كۇپپارالرنىــڭ قۇلىغــا  
ــا         ــهرىئهتنىڭ ئورنىغ ــشنىڭ ، ش ــكه قېقى ــهرىئىتىنى چهت ــسالم ش ــدە ئى ــسالم ئهللىرى ــان ئى ــۈپ قالغ چۈش

تىـشنىڭ نـېمه مۇناسـىۋىتى بـار ؟ ئـۇرۇش مهزگىلىـدە ، جىنـايى جـازا ئىجـرا                    جاھىلىيهت قـانۇنلىرىنى دەسسى   
ــۇق    ــانۇنى يولل ــمهننىڭ ق ــلىقتىن دۈش ــهرىئهتنى  . قىلماس ــسىز ، ش ــهرىئىتى يول ــسالم ش ــشقا   ئى ــرا قىلى ئىج

ــاد     ــا چۈشــۈپ قالغــان مۇســۇلمانالر جىه ــارغىلى بۇالمــدۇ ؟ دۈشــمهن قۇلىغ ــدۇ دېــگهن يهكــۈننى چىق بولماي
تىنى ئــادا قىلغانــدىن كىــيىن دۈشــمهنگه تهڭ كــېلهلمهي ، ئامالــسىزلىقتىن دۈشــمهننىڭ  قىلىــش مهجبــۇرىيى

ــدۇ    ــۇ قىلى ــالالھ ئهپ ــسا ئ ــا بويسۇن ــۆز   . قانۇنىغ ــۇن س ــتىقىغه ئۇيغ ــغه ،مهن ــۇ ئهقىل ــا ب ــۇ . مان ــېكىن ش ل
ــدۇ    ــوغرا كېلى ــشقا ت ــاد قىلى ــلهن جىه ــدىمۇ قهلــب بى ــداق  . ئهھۋال ــبهر ئهلهيهىســساالم مۇن چــۈنكى پهيغهم

دۈشـمهن بىـلهن قـۇلى ئـارقىلىق جىهـاد قىلغـان كىـشى مـۇئمىن، تىلـى ئـارقىلىق جىهـاد قىلغـان                        ‹‹  : دەيدۇ
ــڭ     ــشىدە قىچىنى ــان كى ــۇ قىلمىغ ــۇئمىن ، بۇنىم ــشى م ــان كى ــاد قىلغ ــارقىلىق جىه ــى ئ ــۇئمىن ، قهلب ــشى م كى

ــدۇ   ــسىچىلىكمۇ ئىمــان بولماي ــۋايىتى(›› دانى ــدا شــهرىئهت ھۆكــۈ ) . مۇســلىم رى ــۇ ئهھۋال ــا ب ملىرىنى ئهمم
  ! ئىجرا قىلىشقا بولمايدۇ دېگهن گهپنى ئىسالم تارىخىدا ھېچكىم دېمىگهن بولسا كېرەك 
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ــل      ــالالھ نازى ــتىكى ، ئ ــۇ ئايدىڭالش ــانلىرىمىزدىن ش ــۇقىرىقى باي ي
ــاز  ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بۇنــداق  ①قىلغــان مهمــۇرىي ھۆكــۈملهر بهكمــۇ ئ

ھهنهفىــي ( ھۆكــۈملهرنى دارىلههربــدە ئىجــرا قىلىــشقا بولمايــدىغانلىقى 
ــدە  ــتى ) مهزھىپىـ ــرا  . ئايدىڭالشـ ــازا ئىجـ ــايى جـ ــدە جىنـ دارىلههربـ

ــدارنىڭ     ــى ھۆكۈمـ ــڭ جازاسـ ــمه جىنايهتنىـ ــانىكهن ، ھهمـ قىلىنمىغـ
  ② ئىجتىهاد بىلهن بىرتهرەپ قىلىشىغا قالدۇرۇلىدۇ

ــسىدىكى  ــۈملىرى توغرىـ ــامىالت ھۆكـ ــائىي مۇئـ ــكىن  ئىجتىمـ كهسـ
ــايهت  ــگه ئ ــۈمگه ئى ــا  ھۆك ــاز بولغاچق ــسلهر ئ ــۇ  ھهدى ــۇ ھۆكۈملهرم  ب

ــدۇ    ــرتهرەپ قىلىنى ــلهن بى ــاد بى ــۈملهر . ئىجتىه ــۇ ھۆك ــادىللىقنى ب ۋە  ئ
ــرتهرەپ     ــلهن بىـ ــاد بىـ ــىدا ئىجتىهـ ــۆزلهش ئاساسـ ــى كـ مهنپهئهتنـ
قىلىنغــــانىكهن ؛ بىــــز دارۇلههربــــدە مۇســــۇلمان شهخــــسىلهرنىڭ  
ــايىز      ــنى ج ــدار بولۇش ــۆزلهپ ھۆكۈم ــى ك ــۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتىن مۇس

اقتا مۇســۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن    ئۇنــد، ③دېگهنىكهنمىــز
كــۇپرى قــانۇنى بــۇيىچه ھۆكــۈم قىلىــشنىڭ ھېچقانــداق يامــان تهرىپــى 

   .④  يوق
  

ــۇرۇش   ① ــۇزىنچى ئېزىقت ــۇ توقق ــا ب ــا    . مان ــانىكهن ، ئۇنىڭغ ــاز بولغ ــۈم ئ ــان ھۆك ــل قىلغ ــالالھ نازى ئ
 دىنـدا بىـرال ھۆكـۈمنى نازىـل         ئـالالھ پۈتـۈن   . خىالپلىق قىلىشنىڭ كـارايىتى چـاغلىق دېمهكچـى بولىۋاتىـدۇ           

ــر       ــۇلمانالر بى ــسا ، مۇس ــان بول ــدۇرۇپ قويغ ــا قال ــسىنى ئىجتىهادق ــڭ ھهممى ــان ھۆكۈملهرنى ــپ ، قالغ قىلى
ــۋېتهيلى      ــاد قىلى ــز ئىجتىه ــۇ بى ــۇ بىرىنىم ــدىكىن ب ــدىغان بولغان ــاد قىلى ــز ئىجتىه ــسىدا بى ــدىن باشقى ھۆكۈم

 ! .دىسه توغرا بوالرمىدى 
ــۇر   ② ــونىنچى ئېزىقت ــۇ ئ ــا ب ــۇلمان     : ۇش مان ــدىغىنى مۇس ــاد قىلى ــازانى ئىجتىه ــايى ج ــۇ يهردە جىن ب

ــانۇنلىرىنى      ــازا ق ــايى ج ــان جىن ــڭ چىقارغ ــا ئىنگلىزالرنى ــشى ، ھهتت ــداق بىركى ــاكى ھهرقان ــدارمۇ ي ھۆكۈم
  شهرىئهت تهرىپىدىن يوللۇق دەپ ئېتىراپ قىلىنامدۇ ؟ 

.... لهشــمۇ شــهرىئهتنىڭ مهنپهئهتنــى كۆز. بــۇ رەشــىد رىزانىــڭ دەلىلــسىز چىقارغــان ھۆكــۈمى      ③ 
ــرەك   ــشى كې ــۇيىچه بۇلى ــسى ب ــۈمگه   . بهلگىلىمى ــۆزلهش ھۆك ــى ك ــان مهنپهئهتن ــىرتىغا چىقق ــهرىئهتنىڭ س ش

  دەلىل بواللمايدۇ
ــسىغا    ④ ــگه تايانمــاي قارى ــر مهســىلىدە شــهرىئهتنىڭ دەلىلى ــتىم ئهڭ چــوڭ بى ــر قې ــزا يهنه بى رەشــىد رى

ــاردى  ــانۇننى ھۆكــۈم. ھۆكــۈم چىق ــۋېلىش قۇرئانــدا ئۇچــۇق كــاپىرلىق  شــهرىئهتتىن باشــقا ق  ئاساســى قىلى
بــۇ مهســىلىگه ئهڭ بهك ســهل قارايــدىغانالرمۇ ، بۇنــداق قىلىــش پاســىقلىق ، گۇنــاھلىق ئىــش  . دېــيىلگهن 

ــدۇ  ــزا  . دەپ قاراي ــىد رى ــوق   ‹‹ رەش ــى ي ــان تهرىپ ــداق يام ــدۇ ›› ھېچقان ــۇ  . دەۋاتى ــڭ ب ــىد رىزانى رەش
 )قىدىن دېيىلىۋاتىدۇ ئار-پهتىۋاسىدا دەلىلسىز ھۆكۈملهر ئارقا
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ئهگهر بــۇ قــانۇن مۇســۇلمانالرغا زىيــانلىق بۇلــۇپ قالــسا مۇســۇلمانالرغا 
ــه  ــۇم كهلتۈرس ــدۇ    ①زۇل ــشقا بولماي ــۈم قىلى ــلهن ھۆك ــانۇن بى ــۇ ق . ، ب

ــانۇن تۈزگــۈچىلهرگه   ــانۇن ئىجراچىــسى بۇلــۇپ ، ق مۇســۇلمان كىــشى ق
 .ياردەملهشسه بولمايدۇ

ۈملىرىنى ئىجرا قىلىش ئورنى ئهمهس خۇالسه شۇكى ، دارىلههرب ئىسالم ھۆك
ئۆزرىسى بارالر ياكى . ، شۇڭا دارۇلههربدىن ھىجرەت قىلپ كېتىش پهرز بولىدۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن تۇرىدىغانالر دىنىنى ساقالپ قااللىسا 
دارۇلههربدە تۇرۇپ قالغانالر كۈچىنىڭ يېتىشىچه . تۇرۇپ قالسا بولىدۇ 

هت قىلىپ ، ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه ئىسالم ھۆكۈملىرىنى مۇسۇلمانالرغا خىزم
ئىسالم نوپۇزىنى كۈچهيتىپ ، مۇسۇلمانالرنىڭ ② ››!كۈچهيتىشى كېرەك 

مهنپهئهتىنى قوغداشتا ھۆكۈمهتته ئهمهل تۇتۇشتهك ياخشى چارە يوق ، 
بولۇپمۇ ھۆكۈمهت ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىگه ئوخشاش كهڭ قورساق ، ھهممه 

. ئامىله قىلىشقا مايىل ھۆكۈمهت بولسا ، تېخىمۇ شۇنداق مىللهتكه ئادىل مۇ
ھهممىگه ئايانكى ، بۇ دۆلهتنىڭ قانۇنلىرى ئىسالم شهرىئىتىگه بهكمۇ يېقىن ، 
چۈنكى بۇ ھۆكۈمهت كۆپ ئىشالرنىڭ سۇدىيهلهرنىڭ ئىجتىهادىغا ھاۋاله 

را نىيهت ، بۇ ئهھۋالدا ئىسالمدا قازىلىق قىلىشقا الياقىتى بار ئادەم توغ. قىلىدۇ 
ياخشى مهقسهت بىلهن ھىندىستان ھۆكۈمىتىدە ئهمهل تۇتسا ، مۇسۇلمانالرغا 

   ئىش   قولىدىن    ،   ، بىلىملىك   شۇنىسى ئېنىقكى . چوڭ خىزمهت قىالاليدۇ 
  كىلىدىغان

ئادەملهر كۇپرى قانۇنلىرىغا بويسۇنۇشنى گۇناھ ھېسابالپ ھۆكۈمهتته 
ڭ كۆپلىگهن دىنى ۋە دۇنياۋى مهنپهئهتلىرى ئهمهل تۇتمىسا ، مۇسۇلمانالرنى

  .زىيانغا ئۇچرايدۇ 
  

ئـالالھ شـهرىئهتتىن باشـقا قـانۇنالر        . زۇلۇم بىـلهن مهنپهئهتنـى ئۆلچهشـته بىـرال ئالالھنىـڭ ئـۆلچىمى ھېـساب                ( ①
لمىـسا ،   كىمـدەكىم ئـالالھ نازىـل قىلغـان ئـايهتلهر بـۇيىچه ھۆكـۈم قى              ‹‹: بىلهن ھۆكۈم قىلىـشنى زۇلـۇم دەپ بېكىتتـى          

ئهمـدى شـهرىئهتتىن باشـقا قـانۇنالر بـۇيىچه قىلىنغـان ھۆكـۈمنى زۇلۇمـسىز ھۆكـۈم ، زۇلۇملـۇق                     ›› . ئۇالر زالىمـالردۇر    
  ! )ھۆكۈم دەپ ئايرىشقا قانداق ئادەم جۈرئهت قىالاليدۇ ؟

چاغــدا ئــۇ ئــۇ . دەۋاتــاتتى ›› دارىلــههرب ئىــسالم ھۆكــۈملىرىنى ئىجــرا قىلىــش ئــورنى ئهمهس ‹‹ ئــۇ بايــامال ( ② 
ــان ،        ــلىماقچى بولغ ــشىنى دۇرۇس ــاش ئېگى ــۇلمانالرنىڭ ب ــدارالرغا مۇس ــان ھۆكۈم ــۈم قىلمىغ ــۇيىچه ھۆك ــهرىئهت ب ش

ــدا    ــشىنى دۇرۇســلىماقچى بولغان ــزمهت قىلى ــدە ‹‹ ئهمــدى مۇســۇلمانالرنىڭ كــاپىر ھۆكۈمهتلىرىــدە خى كــاپىر ھۆكۈمىتى
بـۇ بىـر تۆشـۈكنى ئىككـى كۆرسىتىـشنى نـېمه            . تىـدۇ   دەۋا›› خىزمهت قىلىـپ ئىـسالم ھۆكـۈملىرىنى كـۈچهيتىش كېـرەك            

  )دېگۈلۈك ؟ 
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ھىندىستان ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئهللهردە مۇسۇلمانالرنىڭ 
بۇتپهرەسلهرنىڭ كهينىدە قېلىشىدىكى بىردىنبىر سهۋەپ مۇسۇلمانالرنىڭ 

   ①ھۆكۈمهتته ھوقۇق تۇتالمىغانلىقىدا 
قنى قولغا ئېلىش ياۋروپالىقالر ئىسالم ئهللىرىدە ئامال قىلىپ ھوقۇ

ھوقۇقنى قولىغا ئېلىۋالسا ئۆز دۆلىتى ۋە مىللىتىنىڭ . كويىدا بولىدۇ
تاال مۆشۈكى ئۆي مۈشۈكىنى ‹‹ ھهتتا بهزى ئهللهر . مهنپهئىتىنى قوغدايدۇ 

  !ئهھۋالالرمۇ بولدى ، بىز بۇنىڭدىن ئىبرەت ئېلىشىمىز كېرەك ›› قوغلىغان 
ىندىستاندا مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئهھۋالالردىن شۇ ئايدىڭالشتىكى ، ھ

) باشقا ئهللهردىمۇ ئوخشاش ( ئهنگلىيه ھۆكۈمىتىدە خىزمهت قىلىش 
ئىككى زىياننىڭ ‹‹ ئهنگلىيه قانۇنى بۇيىچه ھۆكۈم قىلىشى شهرىئهتنىڭ 

بۇنى ئىسالمنى . قائىدىسىگه توغرا كېلىدۇ ›› يېنىكرەكىنى تارتىش 
داش ئۈچۈن كهسكىن كۈچهيتىش ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتىنى قوغ

 رۇخسهت   دېمىگهندىمۇ مهزكۇر قائىدە بۇيىچه②!شۇنداق قىلىش كېرەك 
ئهمىرلىك شهرتىنى ھازىرلىمىغان ئهمىرلهرنىڭ ۋە . دىيىشكه بولىدۇ 

قازىيلىق شهرتىنى ھازىرلىمىغان قازىالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى زۆرۈرىيهت 
ن بۇ كۈنلهردىكى مۇسۇلما. يۈزىسىدىن ئىجرا قىلىش جايىز 

يۇقىرىقىالردىن شۇ مهلۇم  .③ھۆكۈمدارالرنىڭ ھهممىسى شۇ قاتارغا كىرىدۇ
بولدىكى ، جان بېقىش ئۈچۈن دۈشمهنگه ئهسكهر بولغانالر بۇ رۇخسهت 

 .ئالالھ ئهڭ بىلگۈچىدۇر ! دائىرىسىگه كىرمهيدۇ 
  

ــۇلمانالرنىڭ دۆلهت م      ① ــۈن مۇس ــۆلهش ئۈچ ــستالرنى ي ــۈمىتى بۇددى ــيه ھۆك ــستاندا ئهنگلى ــىنى  ھىندى ــۇرى بولۇش هم
ــام مۇشــۇ ھۆكــۈمهت توغرىــسىدا  . چهكلىــگهن  ــزا باي ــشقا  ‹‹ رەشــىد رى ــامىله قىلى كهڭ قۇرســاق ، ھهمــمه مىللهتــكه ئادىــل مۇئ

    !  .دەۋاتاتتى›› مايىل ھۆكۈمهت 
لىك ئىـــش بۇالمـــدۇ ؟ كۆردىڭىزمــۇ ، ئالالھنىـــڭ ئهمـــرىگه ئۇچـــۇق قارشـــى چىقىـــش كهســـكىن قىلىـــشقا تىگىـــش  ②

  !شمهنلهرگه بويسۇنۇشقا چاقىرىش قانداقمۇ رۇخسهت دائىرىسىگه كىرىدۇ ؟دۈ مۇسۇلمانالرنى
ھـــېچكىم بـــۇ ھۆكۈمـــدارالرنى ھۆكۈمـــدارلىق تهختىـــدە ئولتۇرۇشـــقا ،  . يـــۇقىردا كۆرســـىتىپ ئۆتتـــۇق           ③ 

ــدى     ــشقا زورلىمى ــۈم قىلى ــىرتىدا ھۆك ــهرىئهتنىڭ س ــكه     .ش ــسىگه كىرگۈزۈش ــيهت دائىرى ــۇ زۆرۈرى ــۇالرنى ب ــۇڭا ئ ش
ھـــازىرقى ھۆكۈمـــدارالر شـــهرىئهتنىڭ خرىـــستىئان جاھـــانگىرلىكى تارتىۋالغـــان ئـــورنىنى ئهســـلىگه . مايـــدۇ بول

ــلىقى     ــقۇنلۇق قىلماس ــا توس ــۇپ، جىهادق ــا پهردە بۇل ــدىردىمۇ جاھانگىرالرغ ــان تهق ــاد قىاللمىغ ــۈرۈش ئۈچــۈن جىه كهلت
ـ                شتا ئېغىـر بهدەللهرنـى تۆلهشـكه مهجبـۇر         كېرەك ئىـدى ، شـۇنداق بولغانـدا جاھـانگىرالر مۇسـۇلمانالرغا تاجـاۋۇز قىلى

ــۇالتتى  ــان    . ب ــنى تهلهپ قىلغ ــلىگه كهلتۈرۈش ــۆكمىنى ئهس ــهرىئهت ھ ــازىر ش ــدارالر ھ ــۇلمان ھۆكۈم ــالهنكى ، مۇس ۋەھ
  مۇجاھىدالرنى دۈشمهنگه قويماي ئۆزلىرى ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ
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ــڭ      ــشىلهرنى رېئاللىقنى ــدى، كى ــۇنداق قىل ــاالر ئهنه ش ــى ئۆلىم دىن
ــز پۈ  ــسىمىغا تى ــۈن   بې ــۆزگهرتىش ئۈچ ــاللىقنى ئ ــۇالرنى رېئ ــۈردى ؛ئ كت

جىهـاد قىلىـش مهجبـۇرىيىتىنى ئـادا قىلىـشقا ئۈندىمىـدى ؛ ئۆزلىكىــدىن       
ــقهت   ــپ دىقــ ــكه كېلىــ ــز ‹‹!ھهرىكهتــ ــههرب دېگىنىمىــ - دارىلــ

ــىتىدۇ   ــىدا بولمىغـــان ئهللهرنـــى كۆرسـ ــۇلمانالرنىڭ باشقۇرۇشـ ... مۇسـ
ــ   ــامى ئىمزالىمىغـ ــق توختـ ــلهن تىنچلىـ ــۇلمانالر بىـ ــاپىرالر مۇسـ ان كـ

  .  ①››باشقۇرغان جايالرنىڭ ھهممىسى دارىلههرب دېيىلىدۇ 
ھوقۇقىنى   كىشىلهرنىڭ   بۇيىچه  قىلغان ئالالھ قۇرئان ۋە ھهدىسته بايان

كۈلپهتكه دۇچار بولسىمۇ پهرۋا -قوغداش ئۈچۈن كۈرەش قىلمىدى ؛ ئازار
ۇيرۇپ ، قىلماي زالىم پادىشاھنىڭ ئالدىنى توراپ ، ئۇالرنى ياخشىغا ب

خهلققه . ياماندىن توسۇپ ھهققه مهجبۇرى قايتۇرۇپ كهلمىدى 
تهۋھىدنىڭ ئىتىقاد بىلهن شهرىئهتنى ئۆز ئىچىگه -تهۋھىدنىڭ ماھىيىتىنى 

كىشىلهرگه . ئالىدىغانلىقىنى ئالالھ نازىل قىلغان بۇيىچه ئۆگهتمىدى 
يامان  . ھازىرقى ئهھۋالغا قارىتا توغرا ئىسالمىي قاراشنى تهقدىم قىلمىدى

  .ئهھۋالدىن قۇتۇلۇشنىڭ توغرا ئىسالمىي يولىنى كۆرسهتمىدى 
ــۇ    ــسالمدىن تېخىمــ ــى ئىــ ــيلهپ ، خهلقنــ ــانگىرالر تهربىــ جاھــ
يىراقالشتۇرۇش ئۈچـۈن ھـاكىمىيهت بېـشىغا قويغـان ئهلمـانىي داھىـيالر             

ــدا  ــڭ ئالدىـ ــۇقى ‹‹خهلقنىـ ــق ھۇقـ ــدى ›› خهلـ ــم . دەپ توۋلىـ زالىـ
ــۇپ ، خ  ــدىنى توسـ ــشاھنىڭ ئالـ ــدىن  پادىـ ــان ئهھۋالـ ــى يامـ هلقنـ

ئهركىنلىــك ، تهرەققىيــات ۋە ھهزارەتلىــشىش   . قۇتۇلۇشــقا چــاقىردى  
  .يولىغا يېتهكلىدى 

 
ــزا  ① ــىد رى ــدەكال   ‹‹رەش ــاق چىققان ــدىن توقم ــكه ›› تۇلۇم ــىدا  ‹‹دارۇلههرب ــۇلمانالرنىڭ باشقۇرۇش مۇس

ــلهر  ــان ئهل ــدۇ ››بولمىغ ــر بېرىۋاتى ــڭ قار . دەپ تهبى ــانلىق ئۆلىماالرنى ــۆپ س ــههرب  ك ــۇكى ، دارىل ــشى ش ى
ــدۇ      ــۆلچهم قىلىنى ــهرىئهت ئ ــشتا ش ــسالمنى ئايرى ــلهن دارۇلئى ــدارلىق   . بى ــهرىئىتىنى ھۆكۈم ــڭ ش ئالالھنى

دەســتۇرى قىلىنــسا ، گهرچه كــۆپ ســانلىق ئاھالىــسى مۇســۇلمان بولمىــسىمۇ ، دارىلىــسالم بولىــدۇ ،         
ــانلىق ئاھال    ــۆپ س ــسا ، گهرچه ك ــتۇرى قىلىنمى ــدارلىق دەس ــهرىئهت ھۆكۈم ــسىمۇ ،  ش ــۇلمان بول ــسى مۇس ى

ــدۇ  ــههرب بولى ــىلهن . دارىل ــهككىز    : مهس ــستان س ــدىغان ھىندى ــا چوقۇنى ــسى كالىغ ــانلىق ئاھالى ــۆپ س ك
ــدى   ــسالم دېيىل ــىر دارىلى ــهرىئهتنى    .ئهس ــادەملهر ش ــار ئ ــسمى ب ــۇلمانچه ئى ــالنغاندا مۇس ــا ئاساس بۇنىڭغ

 . ولمايدۇ ئاساس قىلماي ئىدارە قىلىۋاتقان جايالرنى دارىلىسالم دىيىشكه ب
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بــۇ ئىكــى پىرقىنىــڭ ئهھــۋالى شــۇنداق بولغــان ئهھۋالــدا خهلقنىــڭ 
ــدىن   ــۇلنى مهپتـــۇن بولغانلىقىـ ــهئىد زەغلـ ــا سـ ــانىي داھىيالرغـ ئهلمـ

 !تهئهججۈپلىنىمىزمۇ ؟
ــمىز      ــاقچى ئهمهس ــى ئاقلىم ــاۋام خهلقن ــز ئ ــي ... بى پهقهت ئهمهلى

ــۆزلىمهكچىمىز   ــۋالنى س ــشنى    ئالالھ. ئهھ ــى چىقى ــرىگه قارش ــڭ ئهم نى
‹‹ :  مۇنــداق دەيــدۇ ئــالالھ. ھېچقانــداق قىلىــپ ئــاقلىغىلى بولمايــدۇ 
ئـۇ ئـۆزىنى ئـاقالش ئۈچـۈن        . بهلكى ئىنسان ئـۆزىگه ئـۆزى گۇۋاھتـۇر         

ــدۇ      ــۇل قىلىنماي ــسى قۇب ــدىردىمۇ ئۆزرى ــان تهق ــۆزرە ئېيتق ــانچه ئ ›› ق
  )ئايهتلهر -15،-14سۈرە قىيامهت ( 

هد  دىــــن باشــــقا مهئبــــۇد بهرھهق يــــوق ، مــــۇھهممئــــالالھ
ــمه ›› نىـــڭ پهيغهمبىـــرى ئالالھئهلهيهىســـساالم  ــۇ كهلىـ دېـــگهن بـ

شــاھادەتنى مۇســۇلمان بۇلــۇش مهقــسىتى بىــلهن دېــگهن كىــشىلهرنىڭ  
نىـڭ ئالدىـدا مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـازىرقى يامـان ھالغـا            ئالالھھهممىسى  

لــېكىن ھهمــمه . چۈشــۈپ قالغانلىقىغــا ۋە ئازغۇنلىقىغــا مهســئۇل بولىــدۇ 
ئــاۋۋال ھۆكۈمــدارالر  ... ى ئوخــشاش ئهمهسئادەمنىــڭ مهســئۇلىيىت 

  .ئاخىرىدا ئاۋام خهلق مهسئۇل بولىدۇ ... ئاندىن ئۆلىماالر
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ياۋروپادىن تۈزۈلمه ۋە پرىنسىپ :ئاسارەت -6
  ئىمپورت قىلىش

ــنهزەر   ــشىدىن قهتئىي ــداق بۇلى ــئۇلىيهتلىرى  ... قان ــشىلهرنىڭ مهس كى
ــنهزەر  ــر خهتهر بــۇ ۋە... قانــداق بۇلىــشىدىن قهتئىي زىــيهتكه يامــان بى

بـۇ ۋەزىـيهت يامـان بىـر خهتهرنـى كهلتـۈرۈپ            . ھهمرا بۇلـۇپ كهلـدى      
ــاردى  ــۈزۈلمه ۋە  . چىقــ ــمهنلىرىدىن تــ ــۇلمانالر دىــــن دۈشــ مۇســ

بـۇ ھهرجهھهتـتىن خهتهرلىـك يامـان        . پرىنسىپلهرنى ئىمپـورت قىلـدى      
 .بىر ئىش بولدى 

ــسىپ   ــىرتىدىن پرىن ــسالم س ــۇلمانالرنىڭ ئى ــتىم مۇس ــۇ قې ــورت ب ئىمپ
ــسالم     ــۈزۈلمىلهرنى ئى ــاىي ت ــسادىي ، ئىجتىمئ ــى ئىقتى ــشى ، سىياس قىلى
سىرتىدىن ئىمپـورت قىلىـشى مۇسـۇلمانالرنىڭ ھاياتىـدا بىرىنچـى قېـتىم             

  .بولغان ئىش 
مۇســـۇلمانالر بۇرۇنمـــۇ مهمـــۇرىي تـــۈزۈملهرگه ۋە ئۆزىـــدە يـــوق 

ــان    ــاج بولغ ــهكىللىرىگه موھت ــاددى ھهزارەت ش ــان م ــسىرى . بولغ كۈن
ىيىۋاتقــان ، تىــز ســۈرئهت بىــلهن كېڭىيىۋاتقــان دۆلهتنــى  ياخــشى  كۈچ

ــسالر ۋە     ــهكىللىرىنى پارىـ ــڭ شـ ــۈن ياتالرنىـ ــش ئۈچـ ــدارە قىلىـ ئىـ
ــان  ــۇل قىلغ ــزانتىيىلىكلهردىن قۇب ــر . ۋى ــدە ھېچبى بۇنىڭــدىن كۆڭۈللىرى

لــېكىن بــۇ ئىــش باشــتىن ئــاخىرى ئىككــى . ســىقىلىش ھــېس قىلمىغــان 
 :ن پرىنسىپ بۇيىچه ئېلىپ بېرىلغا

ــمهنلىرىدىن ھهزارەت     ــۇلمانالر دۈش ــۇكى ، مۇس ــدە ش ــى قائى بىرىنچ
قۇبــۇل قىلىۋاتقانــدا ئــۆزىنى تــۆۋەن ھــېس قىلمىغــان ، غــۇرۇرىنى       
ــتۈنلۈك      ــان ئۈس ــدا بولغ ــدىن پهي ــۇالر ئىمان ــى ئ ــۇندۇرمىغان بهلك س

ــسياتىدا بولغــان ــازىنىش ھې قايغۇرمــاڭالر ، ! بۇشىــشىپ قالمــاڭالر ‹‹ : ق
ســۈرە ئــال  ( ››ر ئۈســتۈنلۈك قازىنىــسىلهر  ئهگهر مــۇئمىن بولــساڭال 

  ) .ئايهت -139ئىمران 
مۇئىمىنــدا ئىمــان بولغــاچقىال ، دۈشــمهندە ئىمــان بولمىغــاچقىال      
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ــداق    ــۋالى قانـ ــي ئهھـ ــاكى ھهربىـ ــاددى يـ ــشىلهر مـ ــانلىق كىـ ئىمـ
ئىمانـسىزالرنى  . بۇلۇشىدىن قهتئىيـنهزەر ئـۆزىنى ئۈسـتۈن ھـېس قىلىـدۇ            

ــۋالى قانــ   ــي ئهھ ــاددى ۋە ھهربى ــنهزەر پهس  م ــىدىن قهتئىي داق بولۇش
ــدۇ  ــېتىۋالغان ھهزارەت  . كۆرىـ ــاۋارلىرىنى سـ ــۇلمانالر ھهزارەت تـ مۇسـ

ــدۇ      ــوڭ بىلمهي ــڭ چ ــدۇ ، ئۇالرنى ــاش ئۇرماي ــر ب ــرىگه ھېچبى . ئىگىلى
نىــڭ دىنىــدىن يــۈز ئــۆرۈگهچكه ئالالھچــۈنكى بــۇ ھهزارەت ئىگىلىــرى 

  .چوڭ بىلىشكه ئهرزىمهيدۇ 
ــۇكى ، مۇســ   ــدە ش ــى قائى ــىلىرىنى  ئىككىنچ ــڭ نهرس ۇلمانالر ياتالرنى

. قۇبۇل قىلغاندا ئـۆزى ئېهتىيـاجلق بولغـانلىرىنى تـالالپ قۇبـۇل قىلىـدۇ               
قۇيــۇق -ياتالرنىــڭ تــۈزۈملىرى ۋە مــاددىي ھهزارەت شــهكىللىرىنى قــارا

نىــڭ ئــۆزىگه ›› ھهزارەت تــۈرلىرى‹‹ بهلكــى بــۇ . قۇبــۇل قىلىۋەرمهيــدۇ 
ــۇل قىلىــ    ــالالپ قۇب ــانلىرىنى ت ــم بولغ ــۇكى ،  . دۇ الزى ــۇھىمى ش ئهڭ م

مۇســۇلمانالر تــۈزۈم ۋە مــاددى شــهكىللهرنى قۇبــۇل قىلغانــدا ھهرگىزمــۇ 
شـــۇ شـــهكىل ۋە تۈزۈملهرنىـــڭ پرىنـــسىپ ۋە تـــۈزۈلملىرىنى قۇبـــۇل  
قىلمىــدى ، چــۈنكى ، بــۇ پرىنــسىپ ۋە تــۈزۈلمىلهر جــاھىالنه ئېتىقــادى  
، تۇنۇشـــالر ئۈســـتىگه تۇرغـــان بۇلـــۇپ ، مۇســـۇلمانالرغا ئهرزىمهيـــدۇ

ــۋەتته  ــوق   . ئهل ــاجىتىمۇ ي ــسىپالرغا ھ ــداق پرىن ــۇلمانالرنىڭ ئۇن . مۇس
بهلكـــى مۇســـۇلمانالر . چـــۈنكى ئۇالرنىـــڭ دىنـــى پرىنـــسپقا بـــاي 

ــان     ــلىققا بۇيرۇلغ ــۇل قىلماس ــسىپلىرىنى قۇب ــمهننىڭ پرىن ــاۋادا . دۈش ن
ــۇل     ــسپلىرىنى قۇب ــۇپرى پرىن ــپ ، ك ــق قىلى ــا خىالپلى ــۇ بۇيرۇقق ــۇالر ب ئ

 .كېتىدۇ قىلسا مۇرتهد بۇلۇپ 
ــا    ــۈزۈلمىلهر قانۇنچىلىققـ ــائىي تـ ــسادى ، ئىجتىمـ ــى ، ئىقتىـ سىياسـ

ــدۇ   ــپ چېتىلى ــا  . بېرى ــۇلمانالر قانۇنچىلىقت ــدىن  ئالالھمۇس ــڭ قانۇنى نى
 :باشقا قانۇنالرنى تۇتۇشتىن كهسكىن توسۇلغان 

 نازىـل قىلغـان ئـايهتلهر بـۇيىچه ھۆكـۈم قىلمىـسا             ئالالھكىملهركى  ‹‹
 ئــالالھئۇالرنىــڭ ) . ئــايهت-44ۈرە مائىــدە ســ(››، ئــۇالر كــاپىرالردۇر 

رۇخــسهت قىلمىغــان نهرســىلهرنى دىــن قىلىــپ بېكىــتكهن مهئبــۇدلىرى 
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ــارمۇ ؟  ــۇئهرا ( ب ــايهت-21ســۈرە ش ــسىدا ‹‹) . ئ ــالالھئۇالرنىــڭ ئارى  ئ
ــۇيىچه ھۆكــۈم قىلغىــن   ! ســاڭا نازىــل قىلغــان قۇرئاننىــڭ ئهھكــامى ب

ــسى  ــڭ نهپ ــمىگىن ، -ئۇالرنى ــشلىرىغا ئهگهش ــڭ خاھى ــالالھ ئۇالرنى  ئ
ســاڭا نازىــل قىلغــان قۇرئاننىــڭ بىــر قىــسمىدىن ســېنى ئازدۇرۇشــىدىن 

  ) .ئايهت -49سۈر مائىدە ( ›› ! ساقالنغىن 
نىــڭ دەرگاھىــدىن كهلــگهن پرىنپــسالرغا تــوغرا ئالالھپرىنــسپالر يــا 

كېلىــدۇ ، بۇنــداق پرىنــسىپالرنى مۇســۇلمان كىــشى ئىالھىــي مهنبهدىــنال 
ــ  ــقا مهن ــدۇ ، باش ــدۇ ئالى ــسىپالر . بهدىن ئالماي ــاكى پرىن ــڭ ئالالھي نى

ــداق     ــدۇ ، بۇنـ ــى كېلىـ ــسالرغا قارشـ ــگهن پرىنپـ ــدىن كهلـ دەرگاھىـ
  .پرىنپسالرنى قۇبۇل قىلىش كاپىرلىق ، پاسىقلىق ۋە ئاسىيلىقتۇر 

ــۇلمانالر  ــۇنداق ، مۇسـ ــاۋارلىرى ‹‹ شـ ــۆزى ›› ھهزارەت تـ ــن ئـ دىـ
ــهكىللىرى   ــۈزۈم ۋە ھهزارەت شـ ــان تـ ــاجلىق بولغـ ــدىكى ئېهتىيـ ئىچىـ

ئىـــسالم ئېتىقادىغـــا ۋە ئىالھىـــي يولغـــا زىـــت كهلمهيـــدىغانلىرىنى 
ــدۇ   ــۇل قىلى ــالالپ قۇب ــائىي   . ت ــسادى ، ئىجتىم ــى ، ئىقتى ــا سىياس ئهمم

  ①تۈزۈلمىلهرنى قۇبۇل قىلمايدۇ
ــسى      ــسىپ مهسىلى ــاراش ۋە پرىن ــمهت ق ــا قىم ــى  ... ئهمم ــۇ دىن ب

ــىله  ــى  . مهس ــۇلمانالر دىنن ــالالھمۇس ــۇل قىل ئ ــنال قۇب ــقا   تى ــدۇ ، باش ى
 .مهنبهدىن قۇبۇل قىلمايدۇ 

ــتىن       ــى باش ــش ھهرىكىت ــۇل قىلى ــق قۇب ــى قېتىملى ــا ئىككىنچ ئهمم
ــدىيىۋى     ــدە ، ئى ــاالقلىقى ئىچى ــدە ق ــلۇق ۋە ئهقى ــي بوش ــاخىرى روھى ئ

بـۇ ئىككـى ئاسـارەت بىرلىـشىپ ،         . ھۇجۇم سايىـسىدا ئېلىـپ بېرىلـدى        
‹‹ بلىكلهرنىــڭ مۇســۇلمانالر غهر. بــارلىق تۇســاقالردىن ھالقىــپ ئــۆتتى 

   قۇيۇش نىڭ قايسىسىنى ئېلىش ، قايسىسىنى›› ھهزارەت تاۋارلىرى 
  

دۆلهتــته مىنىــستىر بۇلــۇش ، مۇئــاۋىن : تــۈزۈم بىــلهن تــۈزۈلمه ئوتتۇرىــسىدا پهرق بــار ، مهســىلهن ① 
مىنىــستىر بۇلــۇش ، شــۇ بــۇيىچه دەرىجىمــۇ دەرىــجه تــۈۋەت ئهمهلــدارالرنىڭ قويۇلىــشى بىرخىــل مهمــۇرىي 

شـۇڭا  . بۇنداق تـۈزۈم مـۇئهييهن بىـر خىـل ئېتىقـادى تۇنـۇش ئۈسـتىگه تۇرۇشـنى تهلهپ قىلمايـدۇ                     . م  تۈزۈ
ــدۇ    ــشىلهر قوللىناالي ــتىكى كى ــاد تونۇش ــداق ئىتىق ــۈزۈمنى ھهرقان ــداق ت ــا  .بۇن ــۈزۈلمه قانۇنچىلىقق ــا ت ئهمم

  بېرىپ چېتىلدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇ تۈزۈمگه ئوخشىمايدۇ 
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ــدى   ــى ئايرىيالمى ــشىپ  . كېرەكلىكىن ــۇلمانالر قاالقلى ــۇنداق ، مۇس ش
غهربلىكلهرنىـــڭ مۇســـۇلمانالر قهد كۈتۈرۋالـــسۇن . كهتـــكهن ئىـــدى 

دەپ مۇســۇلمانالرغا ياخــشى كــۆڭلى بىــلهن يــاردەم بېرىــشى مــۇمكىن  
ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه غهربلىكلهرنىـــڭ كـــۆپلىگهن    . ئهمهس ئىـــدى 

نهرســـىلىرى مۇســـۇلمانالرنى تېخىمـــۇ يامـــان ئهھۋالغـــا چۈشـــۈرۈپ  
چــــۈنكى ، غهرب . ئهمهلىيهتتىمــــۇ شــــۇنداق بولــــدى  . قۇيــــاتتى

ــلهرگه     ــۈك غهربلىكـ ــۇنچه كۈچلـ ــهلبىيلىكلىرى شـ ــڭ سـ مهدەنىيىتىنىـ
ــولالق       ــۇالرنى م ــان ئ ــسىمۇ ، ھام ــدەك قىل ــىر قىلمىغان ــازىرچه تهس ھ

 .ئهتكۈزەتتى 
ــا   ــاددى تهرەققىياتق ــا ، زور م ــى تهرەققىياتق ــۇقىرى ئىلم ــلهر ي غهربلىك

دارىغا چىـــدامچانلىق ، بهرداشـــلىق ، ئاجايىـــپ تهشـــكىللهش ئىقتىـــ
ــا      ــۇرۇش روھىغ ــل ت ــا تاقابى ــا ، قىيىنچىلىقالرغ ــرىش روھىغ ــگه ... بې ئى

ــدى  ــۇ   . بول ــدا ب ــدا ماڭغانلىرى ــدام يولى ــسالمنىڭ داغ ــىلهر ئى ــۇ نهرس ب
جهھهتــلهردە مۇســتهھكهم قهدەملهرنــى باســقاندىن كىــيىن قاالقلىــشىپ 

مۇســـۇلمانالر . كهتـــكهن مۇســـۇلمانالرغا تېخىمـــۇ بهك الزىـــم ئىـــدى 
پۈتۈن كـۈچى بىـلهن مۇشـۇ ئىـشالرنى ئۆگىنىـشى ، ئۆزلهشتۈرۈشـى ، بـۇ                 

 .ئارقىلىق موھتاجلىقتىن قۇتۇلۇشى كېرەك  ئىدى 
ــۇق ،     ــى بۇزۇقل ــداردىكى روھ ــايىتى زور مىق ــلهردە يهنه ناھ غهربلىك

ئهقلـى بـار ئىنـسان بـۇ        . پىكىرى بۇزۇقلۇق ۋە ئهخالقىي بۇزۇقلـۇقالر بـار         
ــۇقنى ھهرگ ــۇل قىلمايــدۇ بۇزۇقل نىــڭ كامىــل نېمىتــى ۋە ئالالھ. ىزمــۇ قۇب

ــۇقالردىن ،    ــپ ، بۇزۇقل ــدە قىلى ــا ئهقى ــسالم دىنىغ ــان ئى ــى بولغ رازىلىق
پـــاكىزە تـــوغرا يولغـــا ئىرىـــشكهن -نىجىـــسلىقالردىن خـــالىي پـــاك

مۇســۇلمانالر غهربلىكلهرنىــڭ بۇزۇقلــۇقلىرىنى تېخىمــۇ قۇبــۇل قىلماســلىقى 
 .الزىم ئىدى 

نه ئىقتىــــسادى ، سىياســــى ، ئىجتىمــــائىي   غهربلىكــــلهردە يه
ــار  ــۈزۈلمىلهر ب ــر .ت ــانلىق بى ــلهن يام ــۈزۈلمىلهردە ياخــشىلىق بى ــۇ ت -ب

ــكهن   ــشىپ كهت ــرىگه ئارىلى ــسى  . بى ــڭ ھهممى ــۇ تۈزۈملهرنى ــېكىن ئ ل
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 نازىـل قىلغـان ئاسـاس بـۇيىچه تـۈزۈلمىگهن ، بهلكـى ئىـسالمغا                ئالالھ
دىگارىغــا بهنــدە يــات قائىــدە بــۇيىچه تــۈزۈلگهن ئىنــسانالرنى پهرۋەر

قىلغاننىــڭ ئورنىــدا قــانۇن تــۈزۈش ئــارقىلىق ئىنــساننى ئىنــسانغا قــۇل 
شـۇڭا بـۇ تۈزۈلمىلهرنىـڭ ئاساسـى        . قىلىش ئاساسـى بـۇيىچه تـۈزۈلگهن        

نىـــڭ دەرگاھىـــدىن ئالالھبـــۇ تـــۈزۈلمىلهردە . جـــاھىالنه ئاساســـتۇر 
ــار   ــۇ ب ــسمهن تهرەپلهرم ــدىغان قى ــوغرا كىلى ــا ت ــگهن قانۇنالرغ ــۇ . كهل ب

ەپــلهردە مۇســۇلمان كىــشى ئىالھىــي قــانۇن بــۇيىچه ئىــش كۆرىــدۇ ، تهر
 .باشقا مهنبهلهرنى ئاساس قىلمايدۇ 

ــدانى ئهنه   ــدىغان مهيـ ــتىگه تۇتىـ ــۇلمانالرنىڭ غهرب ھهزارىـ مۇسـ
ــدى    ــرەك ئى ــى كې ــۇنداق بولۇش ــا ، زور  . ش ــى تهرەققىياتق ــۇقىرى ئىلم ي

مــــاددىي تهرەققىياتقــــا ئاجايىــــپ تهشــــكىللهش ئىقتىــــدارىغا ، 
ــي   چ ــا ئهمهلى ــا قىيىنچىلىقالرغ ــرىش روھىغ ــلىق بې ــدامچانلىق ، بهرداش ى

ئاالقىــدار نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسىنى قۇبــۇل ... تاقابىــل تــۇرۇش روھىغــا 
ــدى    ــرەك ئى ــى كې ــپ ئۆزلهشتۈرۈش ــشى ۋە  ! قىلى ــقىلىرىنى چۆرۈۋېتى باش

ــدى    ــرەك ئى ــى كې ــدىن پهخهس بولۇش ــداق  . ئۇنىڭ ــته ئۇن ئهمهلىيهت
  .بولمىدى 

ــۇلمانالر ــايىتى  مۇس ــىلىرىنى ناھ ــدىلىق نهرس ــڭ پاي  غهرب ھهزارىتىنى
بــۇزۇق نهرســىلىرىنى تىــز . ئاســتا قاشــاڭلىق بىــلهن ئــاز قۇبــۇل قىلــدى 

سۈرئهتته تۇلۇق قۇبـۇل قىلـدى ، خـۇددى ئـۇ بىـر ئابىهايـاتتهك ئىچىـپ                 
ــدى  ــقا   . قانمى ــۇنى دوراش ــشقا ۋە ئ ــورت قىلى ــۈزۈلمىلىرىنى ئىمپ غهرب ت

ىلغـــان قـــانۇنالردىن تامـــامهن يـــۈز  نازىـــل قئـــالالھئالـــدىراپ ، 
بــۇنى پهقهت مۇســۇلمانالرنىڭ ئهينــى ۋاقتىــدىكى ئهھــۋالىال . ئۆرىــدى 

ــدۇ   ــهندۈرۈپ بېرەلهي ــر    . چۈش ــۇلمانالر ئېغى ــبىلهن مۇس ــېمىال دېگهن ن
 .گۇناھقا پاتتى 

ــۇلمانالر   ــان مۇس ــته قالغ ــى ‹‹ غهپلهت ــاس ›› غهرب ھهزارىت پارچىالنم
ــڭ ھهم   ــاكى ئۇنى ــه ي ــۈن نهرس ــر پۈت ــاكى   بى ــرەك ي ــېلىش كې ــى ئ مىن

ھهممىنـــى تاشـــالش كېـــرەك ، بهزىـــسىنى ئېلىـــپ ، بهزىـــسىنى      
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يهھــۇدىي ، ... ئالمىغاننىــڭ پايدىــسى يــوق دەپ گۇمــان قىلــدى    
ــاپ ،     ــۇم قوزغ ــدىيۋى ھۇج ــايكىلىرى ئى ــڭ ش ــستىئانالر ۋە ئۇالرنى خرى

‹‹ ئـــاجىز . ئـــۇالرنى شـــۇنداق خاتـــا تۇيغۇغـــا كهلتـــۈرۈپ قويـــدى 
 .ى ھۇجۇمغا بېرىلىپ قۇالق سالدى ئىدىيۋ›› مۇسۇلمانالر

نــى ئاشــۇنداق  ›› مۇســۇلمانالر ‹‹ يهھــۇدىي ، خرىــستىئانالرنىڭ  
. خاتــا تۇيغۇغــا كهلتۈرۈشــتىن ئالىــدىغان پايدىــسى ناھــايىتى ئۇچــۇق

چــۈنكى بــۇ تۇيغــۇ مۇســۇلمانالرنى قــۇل قىلىــشتا ، تۇلــۇق بــاش        
ــ  ــۈنلهي يىراقالشتۇرۇشــتا ناھ ــدىن پۈت ايىتى ئهگدۈرۈشــته ، ئىــسالم دىنى

يهھـــۇدىي ، خرىـــستىئانالر ھېچقانـــداق . ياخـــشى ئۈنـــۈم بېرىـــدۇ 
. نهرســـىنى ئىـــسالم دىنىنـــى ئـــۆچ كۆرگهنـــدەك ئـــۆچ كۆرمهيـــدۇ  
. ھېچقانـــداق نهرســـىدىن ئىـــسالمدىن قورققانـــدەك قورقمايـــدۇ     

ــدە ،     ــشالرنى ئىدىيى ــدىغان ئى ــپ تۇرى ــۆرە قىلى ــى ئ ــۇلمانالر دىنن مۇس
ا ، تـــۈزۈلمه ۋە ئـــادەتلهردە ئهمهلىيهتـــته ، تهپهككـــۇردە ، ئهخالقتـــ

ــشىدۇ ،     ــى تۈگى ــاس كىملىك ــۆزگه خ ــڭ ئ ــسا ، ئۇالرنى ــامهن تاشلى تام
ــشىدۇ   ــدارىمۇ تۈگى ــىتىش ئىقتى ــىلىق كۆرس ــۇالرنى  . قارش ــارقىلىق ئ ــۇ ئ ب

بۇنـــداق بـــاش ئهگـــدۈرۈش . تېخىمـــۇ بهك قـــۇل قىلغىلـــى بولىـــدۇ 
ــۇرال      ــان ق ــپ بارغ ــسىزلىكتىن ئېلى ــلهپته چارى ــڭ دەس جاھانگىرالرنى

 بىــلهن بـــاش ئهگدۈرۈشــتىن بهكـــرەك ئۈنۈملــۈك بولىـــدۇ ،    كــۈچى 
شـــۇنداقتىمۇ جاھـــانگىرالر يهنه خـــاتىرجهم . ئـــۇزاقراق داۋاملىـــشىدۇ 

چــۈنكى ، ئىــسالم مهۋجــۇتال بۇلــۇپ تۇرىــدىكهن     . بواللمايۋاتىــدۇ 
ــىلىق    ــان قارشـ ــسۇندۇرۇلغانالرنى ھامـ ــلهن بويـ ــۈچى بىـ ــۇرال كـ ،قـ

ــۈ.... كۆرسىتىـــشكه ئۈندەيـــدۇ ــۇرال كـ ــا قـ چى بىـــلهن بـــاش ئهممـ
ــڭ    ــۇچى تهركىبلهرنىـ ــۆرە قىلغـ ــى ئـ ــدۈرۈلگهنلهرنىڭ كىملىكىنـ ئهگـ
ــاش     ــشتا ب ــمه ئى ــم ھهم ــۇالرنى ھهردائى ــسه ، ئ ــسى ئېرىتىۋېتىل ھهممى
ــسه ،   ــقا كهلتۈرۈل ــگهن تونۇش ــرەك دې ــشىش كې ــدۈرگۈچىلهرگه ئهگى ئهگ
ــتىن بــاش ئهگدۈرۈلــسه ئانــدىن   ــارقىلىق ئــۇالرنى روھــى جهھهت ــۇ ئ ب

.  جاھــــانگىرلىرى خــــاتىرجهم بولىــــدۇ يهھــــۇدىي ، خرىــــستىئان
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ئىـــشغالىيهت زىمىنلىرىـــدىن ھهمـــمه ئهســـكىرىنى ئېلىـــپ چىقىـــپ 
كهتكهن تهقـدىردىمۇ ئـۆز مهۋجۇتلـۇقىنى ئـۇزۇنغىچه سـاقالش چۈشـىنى             

 .كۆرەلهيدۇ 
ــاھىلىرى      ــا ، گ ــاھىلىرى ھوقۇقق ــڭ گ ــسهك ، ئۇالرنى ــايكىالرغا كهل ش

ــام ــاھ   -ن ــا ، گ ــارام بايلىقق ــاھىلىرى ھ ــۆھرەتكه ، گ ــس ش ىلىرى نىجى
ــش ــېتىۋالغان    -ئهيـ ــۇالرنى سـ ــۇپ ئـ ــېتىلغان بۇلـ ــشرەتلهرگه سـ ئىـ

ــهيتاننىڭ  ــۇيرۇقى ‹‹ ش ــدۇ ›› ب ــى ئورۇنداي ــۇلمانالرنى . ن ــۇيرۇق مۇس ب
ــالىبالر  ــش    -غ ــۇل قىلى ــا ق ــستىئان ۋە يهھۇدىيالرغ ــڭ ئهڭ .  خرى بۇنى

ــدەك      ــهيىن دېگهنـ ــا ھۆسـ ــۇددى تاھـ ــسى خـ ــۈك ۋاسىتىـ : ئۈنۈملـ
تــاتلىق -يامــان ، ئــاچچىق-تىنــى ياخــشىمۇســۇلمانالرنى غهرب ھهزارى

قۇيــۇق قۇبــۇل قىلىــش كېــرەك دېــگهن -دەپ ئايرىــپ ئولتۇرمــاي قــارا
ــۈرۈش   ــا كهلت ــا تۇيغۇغ ــېتىلمىغان  . خات ــايكىالر س ــاكالر ‹‹ بهزى ش ›› پ

بولــسىمۇ ، ئهممــا ئــۇالر روھــى جهھهتــته مهغلــۇپ بولغاچقــا ، غهربنــى  
لمانالرغا نىجــاتلىق مۇســۇ‹‹ بــۇ ئــارقىلىق . دوراشــنى تهشــهببۇس قىلىــدۇ 

ــا كهلگهنــــدە . دەپ ئوياليــــدۇ ›› يــــولى كۆرســــهتتۇق  ئاخىرىغــ
مۇســۇلمانالرنى ئــۆز خۇجىلىرىغــا تېخىمــۇ چىــڭ قــۇل قىلىــشقا ســېتىلغان 
ــشاش رول     ــايكىالر ئوخـ ــل شـ ــېتىلمىغان غاپىـ ــلهن سـ ــايكىالر بىـ شـ

 .ئوينايدۇ 
ئـــاجىز مۇســـۇلمانالرنىڭ غهربلهشـــتۈرۈش تهشهببۇســـىغا بېرىلىـــپ 

  :لىشىدا مۇنداق ئىككى سهۋەپ بار قۇالق سې
مهغلۇبالرنىــڭ غــالىبالرنى دوراشــقا ئــامراقلىقى ، بــۇ     : بىرىنچــى 

ئــاجىز مهغلۇبالرغــا : ئىككىنچــى . ھهممىــگه مهلــۇم تــارىخى ھهقىــقهت 
ــول    ــدىغان ي ــاڭغىلى بولى ــاي م ــسبهتهن دوراش ئهڭ ئۇڭ ــۈنكى . نى چ

.  كهتمهيـدۇ    قـا جاپـا تارتقانـدەك جاپـا تـارتىش         ›› تـالالش   ‹‹ دوراشقا  
نــى ئىــشى ›› قــۇل ‹‹ ھهمــدە تــالالش ۋە شــالالش ئهمهلىيهتــته ئــاجىز 
قـــارىنى پهرق ئېـــتىش -ئهمهس ، بهلكـــى ئهركىنلىكـــى بـــار ، ئـــاق

 .نىڭ ئىشى ›› خوجايىن ‹‹ ئىقتىدارى بار 
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ــۈملىرى ۋە    ــڭ ھۆك ــدە قاالقلىقىنى ــدە ئهقى ــۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرى مۇس
ــدى   ــدا بول ــۇالردا. روھــى بوشــلۇق پهي ــالالھ ئ ــرى ئ ــۇ ئهمى  نىــڭ مۇن

قايغۇرمـــاڭالر ، ئهگهر ! بۇشىـــشىپ قالمـــاڭالر ‹‹ : ئىـــشقا ئاشـــمىدى 
ــسىلهر    ــتۈنلۈك قازىنى ــساڭالر ئۈس ــۇئمىن بول ــران  ( ›› م ــال ئىم ــۈرە ئ س

  ) .ئايهت -139
ــشى  ــى ياخـ ــاچچىق -غهرب ھهزارىتىنـ ــان ، ئـ ــاتلىق دەپ -يامـ تـ

ېــگهن بــۇ د›› قۇيــۇق قۇبــۇل قىلىــش كېــرەك -ئايرىــپ ئولتۇرمــاي قــارا
ــا دەۋادۇر    ــىدىن خاتـ ــۈپ ئاساسـ ــم .  دەۋا تـ ــۈنكى ، ئىلىـ پهن -چـ

تهرەققىياتىنىــڭ ئهخالقــى بۇزۇقچىلىــق بىــلهن ھېچقانــداق مۇناســىۋىتى  
پهننــى تهرەققــى قىلــدۇرۇش -جاھانــدا ئهقلــى بــار كىــشى ئىلىــم. يــوق 

ــدۇ   ــرەك دېمهي ــۇزۇن كې ــى ب ــۇ پىكىرىــي . ئۈچــۈن ئهخالقن ــادا ب ياۋروپ
چېركــاۋ . غــا خــاس ئــامىلالر كهلتــۈرۈپ چىقارغــان ئــازغۇنلۇقنى شــۇ جاي

ــم ــم   -ئىلى ــا ، ئىلى ــى تۇرغاچق ــانىلهرچه قارش ــگه ئهخمىق ــى -پهن پهنن
ــۇزىنى     ــي نوپـ ــڭ ئهمهلىـ ــۈن چېركاۋنىـ ــدۇرۇش ئۈچـ ــى قىلـ تهرەققـ

ئهمهلىيهتتىمــۇ كىــشىلهرنىڭ زىممىــسىدىن .چهكلهشــكه تــوغرا كهلــگهن 
ــ  ــا ئايالن ــشىلهرنى قۇلغ ــۈمرانلىقى ۋە كى ــاختا چېركاۋنىــڭ ھۆك دۇرغان س

پهن تهرەققــى قىلغــان ، -، جــاھىالنه دىنــى ئېلىــپ تاشــالنغاندا ئىلىــم 
ــالىقالر  ــېكىن ياۋروپـ ــالالھلـ ــادىنى تاشـــالپ ، ئـ ــسدىكى ئېتىقـ  بارىـ

ــارتتى   ــان ت ــسانىلىقتىن زىي ــۈزۈپ ،  . ئىن ــىۋىتىنى ئ ــلهن مۇناس ــن بى دى
ــان     ــدىن زىي ــدۈرۈپ ، ئهخالقى ــى ئۈن ــايۋانىي پىكىرلهرن ــسىغا ھ كاللى

ياۋروپـــالىقالر بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ئېغىـــر بهدەل تۆلهشـــكه  ... تـــارتتى 
ئۇالرنىڭ ئـاقىللىرى بـۇ نـۇقتىنى خېلـى بـۇرۇنال تونـۇپ             . مهجبۇر بولدى   

ــكهن  ــۇپ    . يهت ــدە تون ــته بهدەل تۆلىگهنلىرى ــلىقلىرىمۇ ئهمهلىيهت باش
ــى  ــۆزىگه  . يهتتـ ــۇالر ئـ ــدى ئـ ــا ئهمـ ــولى ‹‹ مانـ ــاتلىق يـ ›› نىجـ

  .ئىزدىمهكته 
ــالىقالر ئىنـــ  ــنگهن  ياۋروپـ ــۇنداق چېكىـ ــا شـ سانىلىقتا ۋە ئهخالقتـ

ــسىمۇ  ــۇ   ئالالھبول ــدىغان مۇن ــرا قىلى ــدىلىرىگه ئىج ــۆز بهن ــڭ ئ تائاالنى
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ــاپتى    ــۇدرەت ت ــال ق ــۇيىچه يهنى ــى ب ــڭ تهقهززاس ــۇالر ‹‹: قانۇنىيىتىنى ئ
ئـــۆزلىرىگه قىلىنغـــان نهســـىههتنى ئۇنتۇغـــان چاغـــدا ئۇالرغـــا      

 ئـــۇالر تـــاكى .پاراۋانلىقنىـــڭ ھهمـــمه ئىـــشىكلىرىنى ئېچىۋەتتـــۇق 
خــۇرام تۇرغانــدا ئــۇالرنى -ئــۆزلىرىگه بېــرىلگهن نــېمهتلهردىن خۇشــال

ــدۇق ــتۇمتۇت جازالى ــدى  . ئۇش ــرەتته قال ــۇالر ھهس ــام ( ›› ئ ــۈرە ئهنئ س
  ) .ئايهت -44

ــدە يهنه   ــۇ ۋاقىتنىـــڭ ئۆزىـ ــۇدرەت تېپىـــشى دەل شـ ئۇالرنىـــڭ قـ
-نىــڭ قــانۇنىيهتلىرى ئــۆزئالالھ. مۇنــداق قــانۇنىيهت بــۇيىچه بولــدى 

ارا زىتالشــمايدۇ ، بهلكــى ناھــايىتى پۇختــا ئىنتىــزام ئىچىــدە ئۆزئــارا ئــ
ــدۇ   ــكهت قىلى ــپ ھهرى ــۇ ‹‹ : باغلىنى ــڭ زىب ــانى ۋە ئۇنى ــاتى دۇني -ھاي

ــڭ     ــڭ ئهمهللىرىنىـ ــشىلهرگه ئۇالرنىـ ــدىغان كىـ ــى كۆزلهيـ زىننىتىنـ
دۇنيـادا ئۇالرنىـڭ ئهجرىـدىن      . ئهجرىنى بۇ دۇنيـادىال تۇلـۇق بىرىمىـز         

بۇنــداق كىــشىلهرگه ئــاخىرەتته دوزاخــتىن . هيــدۇ ھېچنهرســه كېمهيتىلم
. باشــقا نهرســه يوقتــۇر ، ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئىــشلىرى يوققــا چىقىرىلىــدۇ 

ــدۇ   ــسابقا ئېلىنماي ــرى ھې ــشى ئهمهللى ــان ياخ ــۇد (››قىلغ ــۈرە ھ -15س
  )  .ئايهتلهر -16

ياۋورپالىقالرنىــــڭ بۇزۇلغــــان تــــۇرۇپ قــــۇدرەت تېپىــــشى     
ــانلىقتىن ئهمهس ، بهلكــى  ــاپقۇزۇش ئۈچــۈن  بۇزۇلغ ــۇدرەت ت ــدە ق ئۆزى

ــتى      ــشقا ئاش ــهتكهنلىكتىن ئى ــشچانلىق كۆرس ــابىي تىرى ــالالھ. ئىج  ئ
ــشچانلىقىنىڭ      ــۆز تىرىـ ــا ئـ ــۇيىچه ئۇالرغـ ــانۇنىيىتى بـ ــڭ قـ ئۆزىنىـ

ــىتىدۇ   ــسىنى كۆرس ــالالھ. نهتىجى ــۇيىچه  ئ ــانۇنىيىتى ب ــڭ ق  يهنه ئۆزىنى
ــدۇ    ــران قىلى ــۇالرنى ۋەي ــدا ئ ــد  . ئاخىرى ــوغرا يول ــۇالر ت ــۈنكى ئ ا چ

 .ئهمهس
  ...مانا بۇ ياۋورپا ھېكايىسى 

ئىلمــى ۋە مــاددىي تهرەققىيــات دىنــسىزلىق ۋە ئهخالقــسىزلىقتىن     
بۇنــداق يالغــانچىلىق . ئايرىلمايــدۇ دېــيىش قىپقىزىــل يالغــانچىلىقتۇر 

نى ئــالالھپهقهت ئىــدىيۋى ھۇجۇمنىــڭ ئاســارىتىگه قــۇل بۇلــۇپ ،     
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ــلهن   ــۇنىڭ بى ــان ، ش ــالالھئۇنۇتق ــۆزلىرئ ــا ئ ــدۇرغان  ئۇالرغ ىنى ئۇنتۇل
ــدۇ    ــۇلالردىال بولى ــى ق ــىلهر ‹‹ : روھ ــالالھس ــۇنىڭ  ئ ــان ، ش نى ئۇنتۇغ

 ئۇالرغـا ئـۆزلىرىنى ئۇنتۇلـدۇرغان كىـشىلهردەك بولمـاڭالر           ئـالالھ بىلهن  
  ) .ئايهت -19سۈرە ھهشىر ( ›› ، ئهنه شۇالر پاسىقالردۇر 

شــۇنىڭ ئۈچــۈن غهربــچه ئىــسالھاتنى تهشــهببۇس قىلىــدىغان ،      
ــش  ــمه ئى ــا    ھهم ــشىش دولقۇنىغ ــان غهربلى ــاقچى بولغ ــى دورىم تا غهربن

ــلهن      ــات بى ــاددىي تهرەققىي ــات ۋە م ــي تهرەققىي ــكهنلهر ئىلمى ئهگهش
. ئــۆزىنى ئوڭــشاشقا ئۈلگــۈرمهيال بۇزۇقچىلىــق پاتقىقىغــا پېتىــپ قالــدى 

پهن تهرەققىيـــاتى ۋە مـــاددىي تهرەققىياتنىـــڭ قهدىمـــى    -ئىلىـــم
ىڭ كـــۈتكهن يېرىـــدىن ئىخالســـمهنلهرن. ناھـــايىتى ئاســـتا بولـــدى 

نــاۋادا پۈتــۈن مۇســۇلمانالر تهرەققىيــاتنى قولغــا كهلتــۈرۈش . چىقمىــدى 
ــا چىلىــشىپ   ــرادىگه كېلىــپ ، ئهخالقــى بۇزۇقچىلىقق ــردەك ئى ئۈچــۈن بى

. قالمــاي ، ماڭغــان بولــسا ئىــدى ، ھهرگىــز ئۇنــداق بولمــايتتى       
ــم  ــڭ ئىلى ــدە غهربنى ــتىگه كهلگهن ــۈرۈش نىيى ــاپونالر قهد كۆت ــى -ي پېنىن

ــدى  ق ــۇل قىل ــى   . ۇب ــشىپ كهتت ــۇ ئې ــته غهربتىنم ــيىن بهزى جهھهت . كى
ئهممــــا ئــــۇالر بــــۇتپهرەس ئهقىــــدىلىرى ۋە ئهنئهنىلىرىنــــى     

ئهقىـــدە جهھهتـــته قاالقلىـــشىپ ، ›› مۇســـۇلمانالر ‹‹ . ئۆزگهرتمىـــدى 
روھى بوشلۇق ئىچىگه چۆكـۈپ كهتمىـگهن بولـسا ئىـدى ، بـۇ جهھهتـته                

 .ياپۇنالرنى بېسىپ چۈشكهن بۇالتتى 
ــى    ــسىمۇ ئىلم ــىتىلگهن بول ــشچانلىقالر كۆرس ــۇنچه تىرى ــىل ، ش ئهلهاس

ئهخالقـــى . قــاالقلىق ۋە مـــاددىي قـــاالقلىق ئــۆز پېـــتىچه تۇرماقتـــا   
بۇزۇقچىلىــق ۋە دىنىــي چۈشــكۈنلۈك پۈتــۈن ئىــسالم دۇنياســىنى قــاپالپ 

. ، ئىــسالم دۇنياســىنىڭ گهۋدىلىــك بهلگىــسىگه ئايلىنىــپ قالــدى      
روپانىــڭ تــۈزۈلمه ۋە پرىنــسىپلىرىنى   ئانــدىن بــۇ ئىككىــسىگه ياۋ  

بــۇ مۇســۇلمانالر ھاياتىنىــڭ   . ئىمپــورت قىلىــش كېلىــپ قوشــۇلدى    
مۇســۇلمانالر بۇنىڭــدىن ســىقىلىش ھــېس . بىرقىــسمىغا ئايلىنىــپ قالــدى 

بــۇنى دىنغــا خالپلىــق . گۇناھكــارلىق تۇيغۇســىغا كهلمىــدى . قىلمىــدى 
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  .ىدى قىلغانلىق ، ئىسالمغا قارشى چىققانلىق دەپ قارىم
ــزى    ــي مهركى ــڭ تهبىئ ــۇلمانالر ئۆزىنى ــان مۇس ــا چۈشــۈپ قالغ بۇھالغ

ــسى ياۋورپــا ۋە ياۋورپــا ھهزارىتــى   . ئىــسالمدىن يىراقالشــتى  -نۇقتى
ــدى    ــسىغا ئايالنـ ــزى نۇقتىـ ــڭ مهركىـ ــپ  . ئۇالرنىـ ــۇقىردا ئېيتىـ يـ

‹‹ ئــۆتكىنىمىزدەك ئــۆز مهركىزىــدىن يىراقلىــشىش خېلــى بــۇرۇنال ،      
ــقان  ــسىرن›› زامانىۋىالش ــائه   مى ــسى رىف ــسالھات داھىي ــۇنجى ئى ىڭ ت

... تىرىـــشچانلىقالر. تهھتاۋىينىـــڭ زامانىـــسىدىال باشـــلىنىپ بولغـــان 
ــىماي ،    ــېقىن بوشـ ــىرگه يـ ــى ئهسـ ــشچانلىقالر ئىككـ ــهيتانىي تىرىـ شـ

بهلكـــى بارغـــانچه . توختىمـــاي ، ، كهيـــنىگه قايتمـــاي داۋامالشـــتى 
مهزگىلـدە  بىـراق بـۇ تىرىـشچانلىقالر ئوخـشىمىغان ئىككـى           . كۈچهيدى  

ئىككىنچــى مهزگىــل  . ئوخــشىمىغان ئىككــى فورمىــدا كۆرســىتىلدى    
نـاۋادا بىرىنچـى مهزگىـل      . بىرىنچى مهزگىـل ئاساسـىدا پهيـدا بولغـان          

ئىـــدىيىۋى ۋە ئهمهلىـــي جهھهتـــتىن يـــول ھازىرلىمىغـــان بولـــسا ،  
بىرىنچــى . ئىككىنچــى مهزگىــل ھېچقانــداق ئىــش قىاللمىغــان بــۇالتتى  

ــۇمهن ئىكك ــل ئوم ــتى  مهزگى ــىغىچه داۋامالش ــا ئۇرۇش ــى دۇني ــۇ . ىنچ ئ
نىــڭ كــۈچى ئامېرىكىنىــڭ قۇلىغــا )يهھــۇدىيالر( چــاغالردا خرىــستىئانالر

. يــۆتكهلگهن بۇلــۇپ ، ئىــسالمغا ئاساســلىقى ئامېرىكــا قارشــى تــۇردى 
 .قالغان دۈشمهنلهرمۇ تېگىشلىك رول ئوينىدى 

يهنه ، ›› ۋەتهنپهرۋەرلىـــك ‹‹ بىرىنچـــى مهزگىلـــدە ، بىـــرتهرەپتىن 
بــۇ ئويــۇننى . ئويــۇنى ئوينالــدى ›› دىمۇكراتىيلىــشىش ‹‹ بىــرتهرەپتىن 

غهربلىكـــلهر غهربلهشـــتۈرۈش ۋە يېقىنالشـــتۇرۇش خىـــزمىتىگه ســـېلىش  
ــى       ــاپ چىقت ــارتىيىلهر ئوين ــى پ ــان سىياس ــدا قىلغ ــۈن پهي ــۇ . ئۈچ ب

ــدى    ــا ئۇچرىمى ــانلىق ھۇجۇمالرغ ــۈك ق ــسالم كۈچل ــدە ئى پهقهت (مهزگىل
ــدىال  ــا كهلگهن ــدى ئاخىرىغ ــى جهڭ  ) .  ئۇچرى ــسالمغا قارش ــى ئى بهلك

ــدىيۋى ھۇجــۇم ، ئوقۇتــۇش پروگراممىــسى ۋە تهشــۋىقات ئــارقىلىق ،   ئى
ئايــالالرنى كوچىغــا چىقىرىــپ ، ئهخالقىنــى بــۇزۇپ ، ئايــالنى ئۆزىنىمــۇ 
ــهرىئهتنى    ــارقىلىق ، شــ ــش ئــ ــدىغان قىلىــ ــۇ ئازدۇرىــ ۋە ئهرنىمــ
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ــا    ــى ئورگ ــدىغان سىياس ــتۇرى قىلماي ــق دەس ــدا ھۆكۈمرانلى نالرنى پهي
ــا  ــۇ ئورگانالرغ تۈســى بېرىــپ ئــۇنى ›› ئهمهلىيهتچــانلىق ‹‹ قىلىــپ ، ب

‹‹ ... بىردىنبىــر ئىمكانىيهتلىــك شــهكىل دەپ داۋا قىلىــش ئــارقىلىق     
. ئۇسـۇلى بـۇيىچه ئېلىـپ بېرىلـدى       ›› كاال ھارۋىـسىدا توشـقان تۇتـۇش        

 .بىز بۇ ھهقته ئىلگىركى پهسىلدە تهپسىلى توختالدۇق 
ــدە  ــۇ مهزگىل ــۇم    ب ــته ھۇج ــكارا ، بىۋاس ــا ئاش ــتچىلهر دىنغ  سۈيقهس

قىلىــشتىن ئىمكــانقهدەر ســاقلىنىپ چىرىــك ئهنــئهنىلهرگه ھۇجــۇم      
لــېكىن شــۇنىڭ . قىلىــش پهردىــسى ئاســتىدا يۇشــۇرۇن ھۇجــۇم قىلــدى  

ــي     ــۇپ ، ئهمهلى ــپ يون ــى قىرقى ــسالمنى تهدرىج ــا ئى ــر ۋاقىتت ــلهن بى بى
ــدىكى ت  ــتۇرۇپ ، كۆڭۈلــ ــامهن ياتالشــ ــتىن تامــ ــا تۇرمۇشــ ۇيغۇغــ

ــدى   ــدۇرۇپ قويــ ــاكىمىيهتتىن   . ئايالنــ ــهرىئىتى ھــ ــسالم شــ ئىــ
ــتۈرۈلدى  ــۇپ   . چهتلهشـ ــارام بۇلـ ــۈللىرى بىئـ ــۇلمانالرنىڭ كۆڭـ مۇسـ

ــۇندا   ــق يۇس ــاپىرلىققۇ  :  ھهقلى ــۇ ك ــۋاچىالر  ! ب ــسه پهتى ــسالم : دې ئى
شــــهرىئىتىنىڭ ھــــاكىمىيهتتىن چهتلهشتۈرۈلۈشــــى ھۆكۈمــــدارالرنىڭ 

ۇنىــڭ ســىلهرگه زىيىنــى يــوق ، ســىلهر ئىجتىهــاتى بىــلهن بولۇۋاتىــدۇ ، ب
ــان ، ھهج   ــات بىرىۋاتقـ ــان ، زاكـ ــان ، روزا تۇتۇۋاتقـ ــاز ئۇقۇۋاتقـ نامـ

ــدى   ــسىلهر دې ــۇلمان بۇلۇۋېرى ــدىكىن مۇس ــيىن . قىلىۋاتقان ــدىن كې ئان
ئايــالالر مهسىلىــسى ۋە ئۇنىڭغــا  -مۇســۇلمانالرنى شــهيتانىي ۋاســىتىلهر 

ـ    ېرىق فىلىمـــلهر ، ئهگىــشىپ كهلـــگهن ئهخالقىــي بـــۇزۇقچىلىقالر ، سـ
ــت   ــېرىق گېزى ــاھىلالر ، س ــن س ــشالر ، ئهركى ــېرىق ئاڭلىتى ــالالر -س ژۇرن

كىشىلهرنى تهدرىجـى نامـاز ئۇقـۇش ، روزا تۇتـۇش ، زاكـات بېـرىش ۋە                 
: كىـــشىلهرگه : شـــۇندىن كىـــيىن . ھهج قىلىـــشتىن مهلىـــكه قىلـــدى 

ــساڭالرمۇ   ــساڭالرمۇ ، روزا تۇتمىـ ــاز ئوقۇمىـ ــوق ، نامـ ــسى يـ ‹‹ ھېچقىـ
ــالالھ ــر  ئـ ــار ، بىـ ــسىلهر  ››  بـ ــۇلمان بۇلۇۋىرىـ ــدىكىن مۇسـ دېگهنـ
 .دېيىلدى 

ئىــــسالمنى ھهقىقىــــي مهنىــــسىدىن بــــۇراپ ئــــۇنى غهرب     
بهنــدە بىــلهن پهرۋەردىگــار    -چىركاۋلىرىنىــڭ دىنىــي  ئۇقۇمىغــا   
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ــدۇرۇپ ، دىننىـــڭ   ــىۋەتكه ئايالنـ ــىي مۇناسـ ــىدىكى خۇسۇسـ ئوتتۇرسـ
ــۈزۈش ئۈچــۈن  ــىۋىتىنى ئ ــلهن مۇناس ــۇش بى ــي تۇرم ــڭ ئالالھ ئهمهلى نى

شــــهرىئىتىنى ھۆكۈمــــدارلىق دەســــتۇرى قىلمىغــــان ، دىنىــــي     
ــان   ــادا قىلمىغ ــالىيهتلهرنىمۇ ئ ــۇلمان  ... پائ ــۆزىنى مۇس ــشىلهرنى ئ كى

بـۇ خىزمهتنـى بېجىـرگهنلهر شـهك يـوقكى          . دېگهن تۇيغۇغـا كهلتـۈردى      
مۇرجىئىلىــك ئىمــان  . ، مۇرجىئىلىــك پىكىــرىگه بهكــرەك تايانــدى    

ــتىق  ــدىال تهس ــگهن دىلى ــپ    دې ــتىق قىلى ــدا تهس ــاكى دىلى ــش ي  قىلى
ــسمى ئهمهس ،   ــى قى ــرار قىلىــش ، ئهمهل ئىماننىــڭ تهركىب ــدا ئىق ئاغزى
ــمۇ ؟     ــدۇ ، ئهمهس ــوق دەي ــى ي ــڭ زىيىن ــاھ قىلغاننى ــسا گۇن ــان بول ئىم
ــرى     ــك پىكى ــى ، مۇرجىئىلى ــلىقىمىز كېرەكك ــۇنى ئۇنتۇماس ــز ش ــېكىن بى ل
ــۇرۇن ئهڭ     ــدىن بــ ــدىيۋى ھۇجۇمىــ ــهلىپلهرنىڭ ئىــ ــى ســ ئهھلــ

ــدىمۇ چۈ ــكهن دەۋرلىرىـ ــكه  ئالالھشكۈنلهشـ ــهرىئىتىنى چهتـ ــڭ شـ نىـ
ــگهن   ــسىگه بېرىــپ يهتمى ــېقىش ۋە نامــازنى ســاقىت قىلىــش دەرىجى . ق

ــپلهردىن      ــسىمۇ ، تهكلى ــاجىز بول ــانچه ئ ــۇلمانالر ھهرق ــۈنكى ، مۇس چ
ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ تۇرســىمۇ ، ئهممــا ئىالھىــي شــهرىئهتنى تهدبىقلىمــاي 

ۇلمان بــولغىلى بولىــدۇ دەپ  تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇمــاي تــۇرۇپ مۇســ    
ــايتتى  ــدى   . قارىم ــار ئى ــال ب ــاڭ يهنى ــراق ھ ــۈچى  ... بى ــرەر ئىتتىرگ بى

ئهھلــى  . مۇســۇلمانالرنى بىــر ئىتتىرســىال ئــۇالر ھاڭغــا  يېقىالتتــى      
ــۇنداق ئىتتىرىۋىــــدى ،   ــۇمى شــ ــدىيىۋى ھۇجــ ــهلىبلهرنىڭ ئىــ ســ
ــۇپ   ــرا بۇل ــرىگه ھهم ــان مۇرجىئىلىــك پىكى ــدىن بۇي مۇســۇلمانالر ئۇزۇن

نىـڭ قولىـدا    ›› مىلـلهت ئۇسـتازى   ‹‹يـېقىلىش   . گهن ھاڭغا يېقىلـدى     يۈر
ــالندى  ــدە   . باش ــڭ گېزىتى ــۇ ئۆزىنى ــسهك   : ئ ــاپ يۈك ــن ئالىيجان دى

ــۇنى سىياســىغا ئارىالشتۇرماســلىق   ــته ، ئ ــورنى قهلىب نهرســه ، ئۇنىــڭ ئ
چـــۈنكى ، سىياســـهت دېـــگهن نىجىـــس نهرســـه ، دىننـــى . كېـــرەك 

ماســلىق كېــرەك ، دەپ توختىمــاي سىياســهتنىڭ نىجىــسلىقى بىــلهن بۇلغى
ئۆتمۈشــتىكى ، ھــازىرقى ۋە  ‹‹ : مــۇھهممهد ئابــدۇمۇ  . تهكراراليتتــى 

ــهتكه   ــىدىكى سىياسـ ــالالھكهلگۈسـ ــسۇن ئـ ــى ››  لهنهت قىلـ دېگىلـ
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ــۇردى  ــپ   ① ...ت ــا چىقى ــۇل ئوتتۇرىغ ــهئىد زەغل ــيىن س ــدىن كى ‹‹ : ئان
ــڭ    ــڭ ، ۋەتهن ھهممهيلهننىـ ــن خۇدانىـ ــۇردى  ›› دىـ ــى تـ . دېگىلـ

ــۇنداق ــاخىرى بېرىــپ  ش ــتۇرۇلدى ، ئ ــدى، يېراقالش  قىلىــپ دىــن يۇنۇل
ــى  ــسالم دىن ــالىيالر ‹‹ ئى ــهنچىگه ›› زىي ــي چۈش ــدە دىنى ــڭ نهزىرى  -نى

ــىدىكى     ــارى ئوتتۇرس ــلهن پهرۋەردىگ ــدە بى ــڭ بهن غهرب چىركاۋلىرىنى
 .خۇسۇسىي مۇناسىۋىتىگه ئايلىنىپ قالدى 

ھهتتا . دىننىڭ ئهمهلىيهت بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ئۈزۈلدى 
دىن بىلهن سىياسهتنىڭ نېمه ‹‹ : مۇنداق گهپلهر ئوتتۇرىغا چىقتى 

مۇناسىۋىتى بار ؟ دىن بىلهن ئىقتىسادنىڭ نېمه مۇناسىۋىتى بار ؟ دىن 
بىلهن ئىجتىمائىي مهسىلىلهرنىڭ نېمه مۇناسىۋىتى بار ؟ دىن بىلهن 

 كېچهكلىرىنىڭ نېمه مۇناسىۋىتى بار ؟ دىن بىلهن-ئايالالرنىڭ كىيىم
بۇ ... ئايالنىڭ خىزمهت قىلىشىنىڭ نېمه مۇناسىۋىتى بار ؟ دىن بىلهن 

بۇنىڭغا داۋاملىق ياۋروپادا يۈز  دۇنيانىڭ قايسى ئىشى مۇناسۋەتلىك ؟
  .بهرگهن ئىشالر دەلىل قىلىپ كۆرسىتىلدى 

ياۋروپادا زۇلمهتلىك ئوتتۇرا ئهسىرلهردە دىن دائىرلىرى مۇشۇ ئىشالرغا 
ياۋروپانى زۇلۇم ۋە قاراڭغۇلۇق . ىق رېتىمى بۇزۇلدى ئارىالشقاندا ھاياتل

دىن دائىرىلىرى ئهمهلىي تۇرمۇشنىڭ ئىشىغا ئارىلىشىشتىن . قاپلىدى 
ھهزارەت ، . توختىۋىدى ئهھۋال نورمالالشتى ، ياۋورپا تهرەققى قىلدى 

  .ئىلگىرىلهش ۋە تهرەققىيات مېۋە بهردى 
دىنى ‹‹ ئىسالم دىنىدىمۇ سېلىشتۇرمىنى تازا ۋايىغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن 

كىيىن كىشىلهرگه ئاندىن . دېگهن ئاتالغۇ ئويدۇرۇپ چىقىرىلدى ›› زات 
مهسىله ئوخشاش  ،  يا دىننى زاتالر سىياسى ،  :مۇنداق دېيىلدى 

ئىقتىسادى ، ئىجتىمائىي ئىشالرغا ، ئايالالر مهسىلىسى ۋە باشقا ئىشالرغا 
نى زۇلمهتلىك ھاۋاسىدا ئارىالشمايدۇ ، ياكى بىز ئوتتۇرا ئهسىر

  .تهرەققى قىاللمايمىز ، مهدەنىيلىشهلمهيمىز . قېلىۋېرىمىز 
  

ــانى         ① ــدارالر دۇني ــېكىن دىن ــدى ، ل ــس ئى ــقهتهن نىجى ــا ، ھهقى ــپ بېرىلمىغاچق ــۇيىچه ئېلى ــول ب ــي ي ــهت ئىالھى ــدىكى سىياس ــۇ چاغ ب
ــسىچه بــ        ــشى ، ئهك ــكهت قىلى ــشىگه ھهرى ــايتۇرۇپ كېلى ــا ق ــي يولغ ــهتنى ئىالھى ــاھهدىن    سىياس ــى س ــى سىياس ــپ ، دىنن ــانه قىلى ۇنى باھ

  .يىراقالشتۇرماسلىقى كېرەك ئىدى 
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ئىچكىــرى تۇيغــۇالرنى  -شــۇڭا دىــن ئۆزىنىــڭ ئــالىي ۋەزىپىــسىنى 
دىنـى زاتـالر    . پاكالش ، كۆڭـۈلنى ئېـرىتىش بىـلهن چهكلىنىـشى كېـرەك             

 !ئۆزىگه تهۋە بولمىغان ئهمهلىي ئىشالرغا ئارىالشماسلىقى كېرەك 
ــۇ جهھه ــته بـ ــالىيالر ‹‹ تـ ــانگىرلىكى  ›› زىيـ ــستئان جاھـ دا خىرىـ

مۇســـۇلمانالرنى دىنـــدىن يىراقالشـــتۇرۇش ئۈچـــۈن يولغـــا قويغـــان  
ــۇق مۇجهســسهملهندى   ــرى تۇل ــك پىالنلى ــڭ ئهرەب ... زەھهرلى دانلوبنى

تىلــــى ۋە ئهرەب ئوقۇتقۇچىــــسىنى ، دىنــــى دەرس ئوقۇتقۇچىــــسىنى 
ــ  ــسىتمهسلىك پروگراممىـــسى ؛ ئهزھهرنـــى پهسلهشـ ــۇنى مهنـ تۈرۈپ ئـ

تۆردىن چۈشـۈرۈپ ، يېـتىم قالـدۇرۇش ، قانـداق بىـر ئىـشقا ئارىالشـسا                 
بىهــۇدە ئىــشقا ئارىالشــقان ھــالهتكه چۈشــۈرۈپ قۇيــۇش پروگراممىــسى ؛ 
ــدۇرۇش ،      ــشقا ئايالن ــق ئى ــى ۋاقىتلى ــىتىلىرىنىڭ دىنن ــۋىقات ۋاس تهش
مــۇئهييهن مۇناســىۋەتلهردە دىننىــڭ گېپىنــى قىلىــش ، باشــقا چــاغالردا  

ــدا  قىلما ــقا چاغ ــدىن باش ــىۋەتلىك ئهھۋاللىرى ــۇئهييهن مۇناس ــلىق ، م س
ــسى       ــلىق پروگراممى ــۇالق سالماس ــا ق ــسا ئۇنىڭغ ــى چىق ــڭ گېپ دىننى

ــسى  ــتۈرۈش پروگراممىـ ــۈبهىلىرى،  ... ؛غهربلهشـ ــشۇناسالرنىڭ شـ شهرقـ
ئهدەبىيـــات ، تهپهككـــۇر ، سىياســـهت ۋە ئىجتىمـــائىيهتته ئهلمـــانىي 

ــيالر ــۇ ... داھى ــا ب ــى ياۋروپاغ ــان  دىققهتن ــدا بولغ ــادا پهي راش ، ياۋروپ
ئىــشالرنى ھهمــمه جايــدا پهيــدا بولۇشــقا تېگىــشلىك تــوغرا ئىــش دەپ 

ــۇ زەھهرلهر    ــا ب ــاراش مان ــالىيالر ‹‹ ق ــۇق   ›› زىي ــدا تۇل ــڭ ۋۇجۇدى نى
 .مۇجهسسهملهندى 

قانــداق بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزەر يهھــۇدىي ۋە خرىــستىئانالرنىڭ     
ــدىن   ــۇنداق دىنـ ــى مۇشـ ــى تۇرۇشـ ــسالمغا قارشـ ــتائىـ ــتا -ئاسـ ئاسـ

ــتۇرۇش  ــۇش     ‹‹ -يىراقالش ــقان تۇت ــسىدا توش ــاال ھارۋى ــهكلىدە ›› ك ش
ــگه قهدەر    ــۈز بهرگهن ــسىز ي ــى تۇيۇق ــويغىنىش ھهرىكىت ــسالم ئ ــاكى ئى ت

 .داۋامالشتى 
ــسىدا     ــى توغرىـ ــويغىنىش ھهرىكىتـ ــسالم ئـ ــدا ئىـ ــۇ جايـ ــز بـ بىـ

بــۇ بارىــدىكى ســۆزىمىزنى كېلهركــى پهســىلگه قالــدۇرۇپ . ســۆزلىمهيمىز 
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 ، لــېكىن بىــز بــۇ جايــدا دەيمىزكــى ؛ كــۆرەش ئــاخىرى       قويــدۇق
ــدى  ــتا  . پارتلى ــانلىق توقۇنۇش ــى بىلهنكــى ق ــسالم ھهرىكت ــانىيه ئى برىت

ــتۇردى   ــۇقىنى ئاخىرالش ــسردىكى مهۋجۇتل ــۇدىي  . مى ــتا يهھ ــۇ توقۇنۇش ب
ۋە خرىــــستىئان جاھــــانگىرلىكىگه ئىــــشلهيدىغان ، ئىــــسالمىي    

دا قىلغــــۇچه ھهرىــــكهت زورىيىــــپ جاھانگىرالرغــــا خهتهر پهيــــ
ــدىغان    ــپ قىالالي ــدىكىنى تېپى ــڭ كۆڭلى ــۇلمانالر ‹‹ جاھانگىرالرنى مۇس

 .نىڭ قۇلى بىلهن ئىمام شهھىد ھهسهن بهننا قهتلى قىلىندى ›› 
ــا    ــيىن ئامېرىك ــدىن كې ــك  ‹‹ ئان ــا جاھانگىرلى ــاتىمه ›› كون كه خ

ــا   ــلهپ ، كون ــسالم رايونلىرىــدىكى ئــورنىنى ئىگهل بېرىــپ ، ئۇنىــڭ ئى
ــستىئان ۋە ــايرىقىنى   خرى ــۇرۇش ب ــى ت ــسالمغا قارش ــۇدىيالردىن ئى  يهھ
  .تاپشۇرۇۋالدى 

ــلهن      ــشلهر بى ــۈپكى ئۆزگىرى ــدا ت ــى ئويۇن ــا دەۋرى سىياس ئامېرىك
ــدى  ــى  . ئاالمهتلهنـ ــسالمغا قارشـ ــدا ئىـ ــا ئهرەب رايۇنلىرىـ ئامېرىكـ

تۇرۇشــتا مهزكــۇر رايونــدا ئىــشلىتىپ باقمىغــان ، تامــامهن يېڭــى       
ھهربىـــي ‹‹ ئۇنىـــڭ بىرىنچىـــسى ، . ئىككـــى ئىلمىنىتنـــى ئىـــشلهتتى 

  .›› ئۆزگىرىش قىلىش ، ئىككىنچىسى ، سوتسىيالىزم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى

 

 
506

ئىسالمغا قارشى تۇرۇشتا ھهربىي ئۆزگىرىش قىلىش ۋە 
  سوتسىيالىزمدىن پايدىلىنىش

ــسى    ــش تهجرىبى ــۆزگىرىش قىلى ــي ئ ــتا ھهربى ــسالمغا قارشــى تۇرۇش ئى
ــ   ــهھنىگه چىققانالرغ ــدىن س ــدا يېڭى ــۇر رايون ــۈن مهزك ــسبهتهن پۈت ا نى

ــدى  ــا تۈرنىــڭ  . يېڭىلىــق ئهمهس ئى ــۇرۇن ئات ــۇ تهجرىبىنــى ب ــۇالر ب ئ
ــدى      ــان ئى ــشلهپ باقق ــلهن ئى ــۇلى بى ــى   . ق ــۇ تهجرىبىن ــلىدە ب ئهس

يهھۇدىيالرغا پهلهسـتىندە مىللـى زېمىـن بېرىـشنى رەت قىلغـان ئىـسالم              
ــان    ــالپ چىقق ــۇدىيلىرى پىالن ــا يهھ ــۈن دۇني ــوقىتىش ئۈچ ــى ي . دۆلىتىن

ــۈ ــا ت ــى  ئات ــاپىتىگه كىرىۋالغــان ، خهلىپىلىكن ــى مۇســۇلمان قىي رك مهيل
يوقىتىـــشتا ئاكتىـــپ رول ئوينىغـــان دۇنيـــا يهھۇدىيلىرىنىـــڭ بىـــرى 

ــسۇن     ــۇدىي بولمى ــۇ يهھ ــاكى ئ ــسۇن ي ــڭ   ( بول ــازىرغىچه ئۇنى ــا ھ ت
دادىــسىنىڭ كىملىكــى مهلــۇم ئهمهس ، ئــۇ ئــۆزىگه فــامىله قىلىۋالغــان 

ــزا ئۆزىنىــڭ دادىــسى ئهمهس   ــۆگهي دادىــسى ئهھــمهد رى ، بهلكــى ئ
ــدى  ــا يهتكــۈزۈپ  ) ئى ــى ۋايىغ ــان رولن ــۇدىي تهلهپ قىلغ ــر يهھ بهرىبى

ــدى  ــۇرۇش    . ئال ــى ق ــۇدى دۆلىت ــتىندە يهھ ــا پهلهس ــى ۋاقىتت ــۇ ئهين ئ
ــدىكى داۋان ــوقىتىش بىلهنــال بولــدى قىلماســتىن ،  -يولى خهلىپىلىكنــى ي

ــشىيلهرچه زەربه بهردى   ــۇلمانالرغا ۋەھـ ــى يهنه مۇسـ ــچه . بهلكـ نهچـ
 مىـڭ ئۆلىمـاالرنى ۋە دىنـدا چىـڭ تۇرغـان مۇسـۇلمانالرنى قهتلـى                ئون

ــدى  ــدىن   . قىلـ ــى ئهمهلـ ــىدىكى يېزىقنـ ــى ئاساسـ ئهرەب ئېلىپبهسـ
قالــدۇرۇپ ، تــۈرك يېزىقىنــى التىنچىالشــتۇرۇپ ، ئهۋالدالرنــى ئىــسالمىي  

ــدى   ــايرىۋەتمهكچى بول ــۈس ئ ــالرنى تهلتۆك ــچه . مىراس ــى ئهرەب ئهزانن
ــدى  ــنى چهكلىـ ــاز ئ. ئۇقۇشـ ــۈن  نامـ ــتۈرۈش ئۈچـ ــنى تهسلهشـ ۇقۇشـ

ــدى   ــشكه مهجبۇرلى ــىلهپه كىيى ــشىلهرنى ش ــڭ . كى ــۇلمان ئايالالرنى مۇس
ــدى   ــابىنى چهكلى ــهرىئىيدىن   . ھىج ــمه ش ــهرىئىتى ۋە مهھكى ــسالم ش ئى

ــسىنى  ... باشــالپ  ــي تۇرمۇشــتىكى ئىزنالىرىنىــڭ ھهممى دىننىــڭ ئهمهلى
 .يوق قىلدى 
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›› زاپــاس ‹‹ نىڭ بــۇ تهجــرىبه ئهمهلىيهتــته يهھــۇدىي خرىــستىئانالر
ــۇرۇش   ــسالمغا قارشــى ت ــۇالر ئهرەب رايۇنلىرىــدا ئى ــۇپ ، ئ ئۇســۇلى بۇل

ــۈرك   ــا ت ــر ئات ــۇيىچه يهنه بى ــدە شــۇ ئۇســۇل ب ــال -پىالنــى تۈزگهن جام
ئابدۇناســىرنى ئوخــشاش نىــشان ئۈچــۈن ئوخــشاش رول ئېلىــشقا      

جامــال ئابدۇناســىرنىڭ قولالنغــان ۋاســتىلىرى ئاتــا . يــۆلهپ چىقــاردى 
  .تىلىرى بىلهن قىسىمهن پهرقلهنسىمۇ تۈركنىڭ ۋاس

ــسىزلهرچه     ــشتىكى رەھىمـ ــى يۇقىتىـ ــسالم ھهرىكىتىنـ ــۇ دەۋر ئىـ بـ
ــلهن   ــرغىنچىلىقالر ، يــاۋايىالرچه ئازابالشــالر بى ــايهتلهر ، ۋەھــشىي قى جىن

 .خاراكتېرلهندى
ــش    ــوق قىلى ــسالمنى ي ــڭ ئى ــتىش مهھكىمىلىرىنى ــتىكى تهپ ئهندەلۇس

ــسا   ــشىيلىكلىرىنى ھې ــان ۋەھ ــۈن قىلغ ــسانىيهت  ئۈچ ــدا ئىن بقا ئالمىغان
مهزكــۇر رايــون . تارىخىــدا بۇنــداق ۋەھــشىيلىك يــۈز بېرىــپ باقمىــدى 

خهلقلىرىنــى ئىــسرائىلىيه بىــلهن ســۈلهى تۈزۈشــكه زورلــۇق كــۈچ بىــلهن 
ــازابالش    ــشىيلهرچه ئـ ــۇلمانالرنى ۋەھـ ــۈن ۋە مۇسـ ــۇرالش ئۈچـ مهجبـ
ــۆلهپ     ــشىغا ي ــۈمهت بې ــڭ ھۆك ــۇر رايوننى ــستالر مهزك ــۈن مىلىتارى ئۈچ

 .چىقىرىلدى 
ــدۇرىمىز   ــىلگه قال ــۆزلهرنى كىيىنكــى پهس ــۇ ھهقتىكــى س ــۇ ... ب ــز ب بى

ــدىالنغانلىق     ــسىيالىزمدىن پاي ــتا سوت ــى تۇرۇش ــسالمغا قارش ــدا ئى جاي
  .ھهققىدە ئازراق توختىلىمىز 

كـــۆپلىگهن ياخـــشى نىيهتلىـــك كىـــشىلهر مهزكـــۇر رايونـــدا يولغـــا 
ئۇالرنىــڭ . يــدۇ قۇيۇلغــان سوتــسىيالىزم رۇســىيىدىن كهلــگهن دەپ قارا

بۇنىڭغــا رۇســىيىنىڭ مهزكــۇر رايونغــا يۈرگــۈزگهن مۇداخلىــسىنى دەلىــل 
ئويــۇن ‹‹ كىــشىلهرنى مۇشــۇنداق تونۇشــقا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن . قىلىــدۇ 

ــدى   ››  ــان ئى ــا پىالنالنغ ــقهتهن پۇخت ــىتېتىنىڭ  . ھهقى ــاھىرە ئۇنىۋېرس ق
ــل   ــل دەرس ــر مهزگى ــا بى ــاكالۋېر ئوقۇغۇچىالرغ ــدىكى ب ــودا فاكولتىتى ىك س

ھهرقايـسى ئهلـلهردە    ‹‹ بـۇ كىتابنىـڭ ئىـسمى       . قىلىنغان بىر كىتـاپ بـار       
بــۇ كىتــاب ئامېرىكــا . ›› ئىقتىــسادنى تهرەققــى قىلــدۇرۇش باســقۇچلىرى 
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ــا  ــدىغان ئاك ــزمهت قىلى ــسارايدا خى ــرى  -ئاق ــڭ بى ــا يهھۇدىيالرنى ئۇك
ئـــۇ مهزكـــۇر كىتابتـــا مۇنـــداق بىـــر . ۋالـــت روســـتۇنىڭ ئهســـىرى 

ھۆكۈمهتنىــڭ ①ئوتتــۇرا شــهرق رايــونى : ىلىــدۇ مهزمۇنــدىكى ســۆزنى ق
ــشى ،   ــڭ چوڭىيىـ ــىدىكى پهرقنىـ ــىنىپالر ئوتتۇرسـ ــسىزلىقى ۋە سـ يارامـ
ــا      ــستىك ئېقىمغ ــهۋەبلىك كوممونى ــشى س ــڭ تۆۋەنلى ــى دارامهتنى مىلل

ــدۇ  ــۇش    . دۈچ كېلىۋاتىـ ــۈن تۇرمـ ــشاش ئۈچـ ــى ئوڭـ ــۇ ۋەزىيهتنـ بـ
كلىتىـشكه  سهۋىيىسىنى يـۇقىرى كۆتۈرۈشـكه سـىنىپالر ئـارا پهرقنـى كىچى           

ــدۇ      ــوغرا كېلى ــشىقا ت ــسالھ قىلى ــۈمهتنى ئى ــى  . ، ھۆك ــى دارامهتن مىلل
تهرەققـــى . ئۆســـتۈرۈش ئۈچـــۈن ئېغىـــر ســـانائهت كېـــرەك بولىـــدۇ 

ــانائهتنى       ــر س ــلهن ئېغى ــال بى ــسىي كاپىت ــلهردە شهخ ــان ئهل تاپمىغ
چـۈنكى  ئېغىـر سـانائهتتىن ئـاز ۋاقـت           . تهرەققى قىلـدۇرغىلى بولمايـدۇ      

ئېغىــر ســانائهتتىن پايــدا ئــېلىش . لى بولمايــدۇ ئىچىــدە پايــدا ئــالغى
ــدۇ     ــوغرا كېلى ــشقا ت ــان تارتى ــالپ زىي ــون بهش يىل ــون ، ئ ــۈن ئ . ئۈچ

شــۇنىڭ ئۈچــۈن . بۇنىڭغــا شهخــسىي كاپىتــال بهرداشــلىق بېرەلمهيــدۇ  
ــرەك    ــى كې ــى قىلدۇرۇش ــانائهتنى دۆلهت تهرەقق ــر س ــۇنى . ئېغى دۆلهت ب

ۇرغــۇزۇپ ، تهدرىجــى قىلىــش ئۈچــۈن ئۇمــۇمىي مۈلۈكچىلىــك تــۈزۈمى ت
شــۇنىڭ بىــلهن . ھالــدا شهخــسىي مۈلــۈكنى ئــۆزىگه قوشــۇۋېلىش الزىــم 

ــپ ،    ــۇرۇپ چىقى ــاتلىمى ق ــك ق ــك رەھبهرلى ــۈك يهرلى ــا كۈچل ــر ۋاقىتت بى
ــقا   ــىيىگه قاراشـ ــتۇرۇپ ، روسـ ــا ئۇيۇشـ ــۇالرنىڭ ئهتراپىغـ خهلقنـــى شـ

ــرەك    ــلىك كې ــهت بهرمهس ــىنىپالر   . پۇرس ــشىپ ، س ــى دارامهت ئې مىلل
ــىدى ــۇر رايـــون خهلقلىـــرى    ئوتتۇرسـ كى پهرق كىچىكـــلهپ ، مهزكـ

 ئــۆچ  راســا  كومىنىزىمغــا  ئاســتىدا سوتسىيالىــستىك ســىناقنىڭ بېــسىمى
 .بولغاندىن كىيىن شهخسىي ئىگىلىكنى قايتا يولغا قۇيۇشقا بولىدۇ 

  
لغۇ بـۇ ئاتــا . بـۇ ئىـدىيۋى ھۇجــۇم قوزغىغـۇچىالر ئويـدۇرۇپ چىقارغــان ئېزىقتۇرمـا ئاتالغۇالرنىـڭ بىــرى       ① 

ــوننى         ــۇ راي ــان ، ب ــسهت قىلىنغ ــش مهق ــدا قىلى ــۇرۇن پهي ــسرائىلىيىگه ئ ــدا ئى ــۇر رايون ــارقىلىق مهزك ئ
بــۇ . مۇســۇلمانالر رايــونى دەپ ئاتىــسا يــاكى ئهرەبــلهر رايــونى دەپ ئاتىــسا ئىــسرائىلىيه چهتــته قالىــدۇ  

ــدا يهھ      ــي ھال ــسا ، تهبئى ــلهن ئاتى ــام بى ــك ن ــگهن جۇغراپىيىلى ــهرق دې ــۇرا ش ــوننى ئوتت ــڭ راي ۇدىيالرنى
  .مهۋجۇتلۇقى ئېتىراپ قىلىنىدۇ
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  ئىشالر ئهمهلىيهتته مۇشۇ پىالن بۇيىچه بولدىمۇ ؟
ــدى    ــپ كهلــ ــسىرغا يىتىــ ــشىش مىــ ــدى . كوپىراتسىيىلىــ ئهمــ

ــشقا       ــپ ئى ــازراق كېچىكى ــاكى ئ ــقاندا ي ــائهت توش ــزمهتچىلهر س خى
ــشتىن چۈشــسه ،   ــۇرۇن ئى ــازراق ب كهلــسه ، ســائهت توشــقاندا يــاكى ئ

ــقا  قهھــۋە ئىچىــپ ، گ ــۆزىنى مائاش ــۇپ كــۈن ئۆتكۈزســه ، ئ ېزىــت ئۇق
ــسه     ــۇمچه ھهق بېرىلمى ــساباليدىغان ، قۇش ــان ھې ــش قىلغ ــلۇق ئى تۇش

  .ھېچقانداق ئىشنى قىلمايدىغان بولدى 
  .كارخانىالرمۇ دۆلهت ئىلكىگه ئۆتكۈزۈۋېلىندى -كان

ــپ ،     ــا ئايلىنى ــدىال دۆلهت كادىرىغ ــر كۈن ــشچىلىرى بى ــان ئى كارخ
ــيىلگهن مهمــ   ــۇقىردا دې ــېچىككه    ي ــر ك ــلهن بى ــزمهتچىلهر بى ۇرىي خى

ــردى  ــته    . كى ــلهر ئهمهلىيهت ــىنىپ دېگهن ــشچىالر س ــسىيالىزمدا ئى سوت
ــشلىمهيدۇ  ــشۈرۈش  . ئىــ ــسى تهكــ ــلىق ۋەزىپىــ ئۇالرنىــــڭ ئاساســ

ــۆز   ــشىپ ، ئــ ــدارىلىرىغا يېقىنلىــ ــارات ئىــ ــانلىرى ۋە ئاخبــ ئورگــ
 .ئادەملىرىنى پايالپ ، قارا ماتېرىيال يولالش

ــۇنداق قىلىــپ سوتــس   ىيالىزم بىلهنمــۇ مىللــى دارامهت يــۇقىرى   ش
بهلكـى ئىقتىـساد تېخىمـۇ      . ھۆكـۈمهت ئىـسالھ بولمىـدى       . كۆتۈرۈلمىدى  

ــدى   ــل رەقهم كۆرۈلـ ــتىم قىزىـ ــۆپ قېـ ــۆۋەنلهپ كـ ــق . تـ ھهر قېتىملىـ
بوھرانغــا ئىقتىــسادنى تېخىمــۇ ۋەيــران قىلىــدىغان قهرزلهر بىــلهن      

  .تاقابىل تۇرۇلدى 
، مهزكــۇر رايــوننى سوتــسىيالىزمغا ۋالــت روســتو ئاقــسارايدا تــۇرۇپ 

چـۈنكى ئـۇ    .يولغا سالغان بۇنـداق بـوالرىنى ئـويالپ باقمىغـان ئىـدى             
بۇ رايوندا ياشـاپ باقمىغـان ، ھهمـمه ئىـشنى نهخ مهيـداننى كـۆرمهي                

 .ئىشخانىدا ئولتۇرۇپ پىالنلىغان ئىدى 
ــۇكى     ــولغىنىمىز ش ــى ب ــۇ يهردە دېمهكچ ــڭ ب ــسىيالىزمغا : بىزنى سوت

ڭ سوتــــسىيالىزمغا يۈزلهنگهنلىكىــــدىن ئهمهس كۆچــــۈش خهلقنىــــ
ــان   ــدىن بولغ ــساراينىڭ يۈزلهندۈرگهنلىكى ــى ئاق ــۇ . بهلك ــۇنى تېخىم ب

 ...تهگلهپ چۈشىنىش ئۈچۈن يهنه بىر مهسىلىنى چۈشىنىش كېرەك 
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ــسىيالىزمغا      ــى سوت ــارقىلىق خهلقن ــۇش ئ ــا قۇي ــسىيالىزمنى يولغ سوت
ــس   ــى مهقـ ــىناقنىڭ بىرىنچـ ــستىك سـ ــش سوتسىيالىـ ــۆچ قىلىـ ىتى ۋە ئـ
ئــۇ ...بىردىنبىــر مهقــسىتى ئهمهس ، بۇنىــڭ تېخىمــۇ چــوڭ مهقــسىتى بــار

غهرب ھــازىرقى ۋاقتىــدا ئىــسالمغا ! بولــسىمۇ ئىــسالمغا قارشــى تــۇرۇش 
ــدۇ     ــتىنى قوللىنالماي ــقا ۋاس ــتىن باش ــى بۇزۇش ــتا ئهخالقن ــى تۇرۇش . قارش

 .ئهمما سوتسىيالىزم قوللىنااليدۇ 
  .قاد قىلىپ كۆرسىتىلدى سوتسىيالىزم كىشىلهرگه بىرخىل ئىتى

ــىر     ــېهىرلىك تهس ــا س ــسان روھىغ ــسىمۇ ئىن ــا بول ــاد گهرچه خات ئىتىق
 ياراتقــان ئىنــسان پىتىرىتىــدە ئېتىقادقــا مايىــل بۇلــۇش ئــالالھ. قىلىــدۇ 

-پىتــرەت بۇزۇلمىغانــدا بــۇ خىــل مــايىللىق ئاســمان. خۇسۇســىيىتى بــار
ــا زېمىننــى ئاپىرىــدە قىلغــۇچى ، ئىنــساننى يــاراتقۇچى ھهقىقىــي   ئىالھق

ــالىلىرىنى  ‹‹ : يۈزلىنىـــدۇ  ــادەم بـ ــدا پهرۋەردىگارىـــڭ ئـ ــۆز ۋاقتىـ ئـ
ــۆزلىرىگه     ــۇالرنى ئ ــاردى ۋە ئ ــتىدىن چىق ــڭ پۇش ــڭ ئاتىلىرىنى ئۇالرنى

ــپ   ــۇۋاھ قىلىـ ــمۇ ؟  : گـ ــارىڭالر ئهمهسـ ــىلهرنىڭ پهرۋەردىگـ مهن سـ
ــدى  ــۇالر. دېـ ــهن ،  : ئـ ــڭ پهرۋەردىگارىمىزدۇرسـ ــهن بىزنىـ ھهئه سـ

  )ئايهت -172سۈرە ئهئراف ( ››گۇۋاھلىق بهردۇق دېدى 
 نـى قوشـماي     ئـالالھ  بىـلهن قوشـۇپ يـاكى        ئـالالھ پىترەت بۇزۇلغاندا   

شــۇنىڭ بىــلهن كىــشىلهر . باشــقا ئىالھالرغــا ئهقىــدە قىلىــشقا يۈزلىنىــدۇ 
مهن ھهمــمه بهنــدىلىرىمنى پــاك دىــن ‹‹ : شــىرىككه چۈشــۈپ قالىــدۇ 

ــۇردى    ــهيتان ئېزىقتـ ــۇالرنى شـ ــاراتتىم ، ئـ ــلهن يـ ــلىم م( ›› بىـ ۇسـ
  )رىۋايىتى 

ئــۆز ‹‹ : سوتــسىيالىزم كىــشىلهرگه ھهربــاب بىــلهن مۇنــداق دەيــدۇ  
بــۇ ئهقىــدىنى تۇتــۇڭالر ، بــۇ تــوغرا ئهقىــدە ! ئهقىــدەڭلهرنى تاشــالڭالر 

‹‹ 
سوتـــسىيالىزم ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه كىـــشىلهرگه ، بولۇپمـــۇ ياشـــالرغا 
ھهقىقىي بىر نىـشانى بـاردەك ، شـۇ نىـشان ئۈچـۈن ھهرىـكهت قىلىـپ ،                  

ــ ــدۇ    ش ــدەك كۆرۈنى ــه ئهرزىيدىغان ــان بهرس ــۈن ج ــشان ئۈچ ــۇ . ۇ نى ب
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چېكىـــدىن بۆســـۈلگهن ۋە -ئهســـنادا غهرب چۈشكۈنلهشـــكهن ، چـــاك
شالالقالشـــقان ، ئۇنىـــڭ مـــاددى ئىشلهپچىقىرىـــشتىن باشـــقا تىلغـــا  

مـاددى ئىـشلهپچىقىرىش روھىـيهتكه ئـۇزۇق        . ئالغۇدەك نىـشانى يـوق      
ىيهتتىكى ئادەملهرنىــڭ گهرچه روھىــيهت مۇشــۇ جــاھىل  . بواللمايــدۇ 

مانـا بـۇ ھـال سوتـسىيالىزم        . روھىناتىدەك قـاتتىق چېكىـنگهن بولـسىمۇ        
ــال      ــان نورمـ ــرۇم بۇلۇۋاتقـ ــادەملهر مهھـ ــتىدىكى ئـ ــۈزۈمى ئاسـ تـ
ئىقتىــسادى كاپــالهتكه ئىــگه ئــامېرىكىلىق ۋە غهربــى ياۋروپــالىق      

  .ياشالرغا كومىنىزىمنى خىيال قىلدۇرىۋاتىدۇ 
ــسىيالىز ــۇرۇش ساھهســىدە  شــۇنىڭ ئۈچــۈن سوت ــسالمغا قارشــى ت م ئى

ــدۇ     ــشالرنى قىالالي ــۆپرەك ئى ــتىن ك ــكۈن غهرب ــالالق ، چۈش ــڭ . ش ئۇنى
ئۈســتىگه سوتــسىيالىزىمچىالرنىڭ قېنىــدا ئىــسالمغا قارشــى تــۇرۇش      

 .ھۈجهيرىلىرى تېخىمۇ كۈچلۈك ، تېخىمۇ قهبىه بولىدۇ 
شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ئامېرىكـــا نوپۇســـىدىكى رايـــونالردا ئىـــدىيۋى 

ــاھهلهرن ــسىدە س ــو  -ىڭ ھهممى ــال ، رادىئ ــت، ژۇرن ــۋىزىيه ، -گېزى تېلې
ســـهھنه ئهســـهرلىرى ۋە كىتـــابالردا سوتـــسىيالىزمچىالرغا كهڭ ئـــۇرۇن 

ــدى  ــۇرۇش   . بېرىل ــى ت ــسالمغا قارش ــسىيالىزمچىالر ئى ــارقىلىق سوت ــۇ ئ ب
  .ۋەزىپىسىنى ئۇڭۇشلۇق تاماماليدۇ 

ــۇ  ــۇن ‹‹ ب ــا بــ   ››ئوي ــر نۇقت ــشلىك يهنه بى ــقا تېگى . ار دا ئىزاھالش
ــونالردا     ــىدىكى راي ــۆز نوپۇس ــى ئ ــڭ رەقىبىن ــشقا ئۆزىنى ــا نېمى ئامېرىك
ھهرىــكهت قىلغىلــى قۇيىــدۇ ؟ ئامېرىكــا نېمىــشقا ئــۆز رەقىبىنىــڭ       
ــشقا     ــكهت قىلى ــونالردا ھهرى ــىدىكى راي ــڭ نوپۇس ــالچىلىرىنى ئۆزىنى غ
رىغبهتلهندۈرىــدۇ ؟ روســىيه نېمىــشقا ئــۆزىگه پايدىــسى يــوق ، بهلكــى 

ۆزىنىـــڭ كۈشهندىـــسى ئامېرىكىغـــا پايـــدىلىق ئـــاخىرقى ھېـــسابتا ئ
  غا ماسلىشىدۇ؟››ئويۇن‹‹

  !شۇنداق ... بۇنى ئهقلى مهنتىقه بۇيىچه چۈشىنىش قىيىن 
ئهممـــا سىياســـى مهنـــتىقه بـــۇيىچه ناھـــايىتى ئېنىـــق ، تۇلـــۇق  

ــدۇ   ــهنگىلى بولىـ ــى   . چۈشـ ــۇ دەۋردە سىياسـ ــونالر بـ ــسالمىي رايـ ئىـ
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ــار ئ  ــۈكچىلهردەك بىئىختىيــ ــامالردا كۈپــ ــدۇ ، نهدە قاينــ ايلىنىۋاتىــ
ــدۇ   ــۆزى تاللىيالمايۋاتىـ ــشنىمۇ ئـ ــڭ  . ئايلىنىـ ــۇ مهزگىلنىـ ــۇ مۇشـ بـ

ــدى    ــۇپ قال ــسى بۇل ــك بهلگى ــا  . گهۋدىلى ــۇ قىلىقىغ ــڭ مۇن ئامېرىكىنى
بىـر  . تـۈركىيه ئامېرىكىنىـڭ نوپۇسـىغا تهۋە رايونالرنىـڭ بىـرى            : قاراڭ  

نىــڭ زامــانالردا تــۈركىيه ياشــلىرىنىڭ ئوتتۇرىــسىدا ئىــسالمىي ھهرىكهت 
ــدى    ــىزىپ قال ــا س ــانلىقىنى ئامېرىك ــدا بولغ ــي  . پهي ــا ھهربى ئامېرىك

ئــۆزگىرىش ئــارقىلىق ئىــسالمنى يوقۇشــۇش ئــادىتى بــۇيىچه بــۇ قېتىممــۇ 
يىلــدىكى ســېپروس -1964لــېكىن . ھهربىــي ئــۆزگىرىش پهيــدا قىلــدى 

ــۇ      ــى تېخىمــ ــسالمىي روھنــ ــدە ئىــ ــيلهر ئىچىــ ــى ھهربىــ ئۇرۇشــ
ــايتىۋېتهتتى  ــا . ئۇلغ ــى ۋاقىتت ــۇلمانالر  ئهين ــانكىلىرى مۇس ــسىيه ت گرېت

ئىچـــمهك ، ســـۇ ۋە -كهنتىـــسىنى مۇھاســـىرىگه ئېلىۋېلىـــپ ، يـــېمهك
بۇنىــڭ بىــلهن مۇســۇلمانالر ئارىــسىدا    . دورىنــى ئــۈزۈپ قويــدى   

بــۇنى كــۆرگهن تــۈركىيه   . يۇقۇملــۇق كېــسهللهر تارقىلىــپ كهتتــى    
ــى     ــا قارش ــهلب ھۇجۇملىرىغ ــى س ــلهن ئهھل ــانى روھ بى ــرى ئىم ھهربىيلى

بــۇنى كــۆرگهن ئامېرىكــا قــۇلىنى چىــشلهپ     . هت قىلــدى ھهرىــك
ــدى  ــسىقتۇرۇشنىڭ   ... قالـ ــى بېـ ــسالمىي ھهرىكهتلهرنـ ــيلهر ئىـ ھهربىـ

مانـا ئهمـدى ئۇالرغـا ئىـسالم تارقىلىـپ كهتـسه            . ياخشى قورالى ئىدى    
قانــداق قىلغۇلــۇق ؟ بــۇ چاغــدا ئامېرىكــا تــۈركىيه ھۆكــۈمىتىگه بــۇ بــۇ  

ــشى   ــپ بېرىـ ــالىيهت ئېلىـ ــتقىچه پائـ ــۈركىيه  ۋاقىـ ــگهن تـ  چهكلهنـ
ــشىغا      ــپ بېرى ــالىيهت ئېلى ــن پائ ــسىنىڭ ئهركى ــستىك پارتىيى كوممونى

كوممۇنىـــستالرنىڭ ئىـــسالمنى توسۇشـــقا . يـــول قويۇشـــنى بـــۇيرۇدى 
ــى   ــاردىمى تېگهتت ــرىگه     . ي ــى خهۋى ــان گېزىتلهرن ــدا چىقق ــۇ چاغ ش

ــرى     ــۇلغان ، بهزىلىـ ــشقا قوشـ ــۇ ئىـ ــستىرالر بـ ــدا بهزى مىنىـ قارىغانـ
ــۇلمىغان  ــۇر   قو. قوش ــشكه مهجب ــستىپا بېرى ــدىن ئى ــۇلمىغانالر خىزمىتى ش

 .بولغان 
  :رۇسىيىنىڭ مۇنۇ ئىشىغا قاراڭ 

يىللىرىــدا جۇڭگــۇ بىــلهن روســىيه ئوتتۇرىــسىدا  -60ئهســىرنىڭ -20
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ــدېئولوگىيه ئۇرۇشــى ــرىگه  ①ئى ــلهن روســىيه بىربى بولغانــدا ، جۇڭگــۇ بى
ــىيىگه . لهنهتلهرنـــى توقۇشـــتى -كـــۆپلىگهن تۇقـــا جۇڭگونىـــڭ روسـ

ــدىكى    ئا ــۇ بول ــاھى ش ــوڭ گۇن ــان ئهڭ چ ــسىزم ،  : رتق ــىيه ماركى روس
ــارلىق ئامېرىكــا    ــسىر قات ــانهت قىلىــپ ، مى ــسپلىرىغا خىي ــزم پرىن لېنىنى

ــاردەم بهردى  ــلهرگه يــ ــدىكى دۆلهتــ ــىيه تهرەپ . تهرەپدارىــ روســ
بىــز بــۇ ھۆكۈمهتلهرنىــڭ ئامېرىكــا : بۇنىڭغــا مۇنــداق رەددىــيه بهردى 

ــى بىلىم ــدارى ئىكهنلىكىن ــز تهرەپ ــاراپ  . ى ــىرتتا ق ــزنىڭچه س ــېكىن بى ل
تۇرغانغــا قارىغانــدا بــۇ ئهلــلهردە ئىمكــانقهدەر ئــۆز مهۋجــۇدلىغىمىزنى 

 !ساقالش بىزگه پايدىلىق 
ــدۇ    ــۇنداق بولى ــگهن ش ــۇن دې ــدىكى   . ئوي ــۆز نۇپۇزى ــا ئ ئامېرىك

رايـــونالردىكى ئىـــسالمغا قارشـــى تـــۇرۇش ئۈچـــۈن كوممونىـــستىك  
ــدۇ   ــا قۇيى ــالىيهتلهرنى يولغ ــۋىقات  كو. پائ ــا تهش ــستالرنىڭ قۇلىغ ممۇنى

. ۋاســتىلىرىنى تۇتقــۇزۇپ ، بــۇ ۋەزىپىلهرنــى ئورۇنــدىغىلى ســالىدۇ      
ــلىكى ،   ــدىن چىقىـــپ كهتمهسـ ــگهن دائىرىـ ــستالر بهلگىلهنـ كوممۇنىـ

ــهرت  ــلىقى شـ ــاكىمىيهتنى تارتىۋالماسـ ــۆزىنى  ... ھـ ــۇالر ئـ ــاۋادا ئـ نـ
ىـسا  بىلهلمهي ، ئـۆزىنى كۈچلـۈك چـاغالپ كوممونىـستىك ئىـنقىالپ قوزغ            

  .ئامېرىكا ئۇالرنى باستۇرىدۇ  
ــىلهن  ــدە ،  -1965: مهس ــى ھىندۇنىزىيى ــۇداندا  -1970يىل ــى س يىل

ــدى   ــۇنداق قىل ــگهن    . ش ــستىالر بهلگىلهن ــدا كومىنى ــى قېتىم ــۇ ئىكك ب
ــۇالر      ــدا ئ ــقا چاغ ــا باش ــدى ، ئهمم ــكهن ئى ــپ كهت ــدىن ھالقى دائىرى
غا ئامېرىكىنىــڭ رۇخــسىتى ۋە يــول كۆرسىتىــشى بىــلهن ئىزچىــل ئىــسالم

ــدى   ــۇرۇپ كهل ــى ت ــۇ  . قارش ــىيه ب ــۇن ‹‹ رۇس ــك ›› ئوي دا ئىككىنچىلى
 تهسـىر   بىـلهن      ئامېرىكـا    رايـونالر   چـۈنكى بـۇ   . ئورۇنغا رازى بولـدى     

  .دائىرە بۆلۈشكهندە روسىيىگه تهۋە بولمىغان 
  

ـ               ① سىتىگه بۇ ئهمهلىيهتـته ئىـدېئولوگىيه ئۇرۇشـى ئهمهس ئىـدى ، بـۇ چاغـدا جۇڭگـۇ ئـاتوم بومبىـسى ياسـاش مهق
.  روســىيىگه بــاش ئىگىــشنىڭ ئهمــدى ھــاجىتى قالمىغــان ئىــدى  بولغــانيهتــكهن بۇلــۇپ ، نۇپۇســى ئۆزىــدىن ئــاز

 . بىلهن پهردىلىدىجۇڭگۇ تهرەپ ئۆزىنىڭ بۇ خىل ئىسيانكارلىقىنى ئىدېئولوگىيه
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ــۇ    ــسبهتهن ب ــىيىگه نى ــالىيهت   ‹‹روس ــۇمچه پائ ــى ››  قۇش ھهرئىككىل
ــا پايــدىلىق  ــ. الگېرغ سالم ھهرئىككىلــى الگېرنىــڭ ئورتــاق چــۈنكى ئى

ئىككــى الگېرنىــڭ قايسىــسى بــۇ يولــدا ھهرىــكهت قىلــسا ، . دۈشــمىنى 
  .يهنه بىر الگېر ئۇنى قولاليدۇ ۋە يۆلهيدۇ 

ــلهن  ــڭ ۋە    : مهس ــشىپ ، ئۆزىنى ــلهن بىرلى ــستان بى ــىيه ھىندى روس
ئامېرىكىنىــڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن پاكىــستاننى پارچىالشــقا ھهرىــكهت  

 .انىستاندا ئىسالمغا قارشى ۋەھشىي ئۇرۇش قىلدى ئافغ. قىلدى 
بىــزگه نىــسبهتهن بــۇ ئويۇننىــڭ كىمــگه پايــدىلىق بولۇشــى ئــانچه  
مــۇھىم ئهمهس ، بهرىبىــر بــۇ ئويــۇن دىــن دۈشــمهنلىرىنىڭ پايدىــسىغا 

ئـارا خۇسۇسـىي مهنـپهئهت تالىـشىپ قـاتتىق پـۇت            -ئۇالر ئـۆز  . چىقىدۇ  
ــدە   ــسالمغا كهلگهنـ ــا ئىـ ــسىمۇ ، ئهممـ ــۆزتىپىشـ ــدىكى -ئـ ئارىلىرىـ

ــسىدىن چىقىرىـــپ ،   ــمهنلىكلىرىنى ئېـ ــۇپ ، دۈشـ ــددىيهتنى ئۇنتـ زىـ
  .ئىسالمغا قارشى بىر سهپته تۇرىدۇ 

ــتىدە    ــتلىرى ئۈس ــان سۈيقهس ــسالمغا قاراتق ــمهنلىرىنىڭ ئى ــن دۈش دى
توختـــالغىنىمىزدا شـــۇنى بىلىـــش ئهڭ مـــۇھىمكى ، سوتـــسىيالىزم      

ىكىگه قارىغانــدا باســقۇچىدا ئىــسالمغا قارىتىلغــان ھۇجــۇم ئىلگىــر    
  .تېخىمۇ شىددەتلىك، تېخىمۇ قهبىه ، تېخىمۇ كهڭ دائىرلىك بولدى
ــاتتىق بولــدى دېيىــشىمىزنىڭ ئاساســى شــۇكى   ئىلگىركــى : تېخىمــۇ ق

قېــتىمالردا دىنغــا ئهنــئهنىگه ھۇجــۇم قىلىــش پهردىــسى ئاســتىدا       
يۇشــۇرۇن ھۇجــۇم قىلغــان بولــسا ، سوتــسىيالىزم باســقۇچىغا كهلگهنــدە  

  .كارا ھۇجۇم قىلىندى ئاش-ئۇچۇق
ئىلگىركــى قېــتىمالردا مۇتهئهســسىپ دىنىــي زاتالرنىــڭ ئــۆز يېنىــدىن 
ــيىلگهن     ــسىيهتچىلىك دې ــرى ئهك ــان پىكىرلى ــا چاپلىۋالغ ــۇپ دىنغ توق
ــۆزى      ــڭ ئـ ــدە دىننىـ ــقۇچىغا كهلگهنـ ــسىيالىزم باسـ ــسا ، سوتـ بولـ

  .ئهكسىيهتچىلىككه ئايلىنىپ قالدى 
اســى بولۇشــقا تۆۋەنــدىكى تېخىمــۇ قهبىــه بولــدى دېيىــشىمىزنىڭ ئاس

  :ئۈچ ئىش كۇپايه قىلىدۇ 
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ــكهل     ــهيىن ھهيـ ــۇھهممهد ھۈسـ ــاپهرەس مـ ــى ، ئامېرىكـ بىرىنچـ
ــۈرئهت      ــشقا ج ــۇم قىلى ــكارا ھۇج ــا ئاش ــقۇچىدا دىنغ ــسىيالىزم باس سوت

تېخنولــوگىيه تهرەققىيــاتى كــۆپلىگهن   ‹‹ : قىلىــپ مۇنــداق يــازدى   
ئىــسالش مــۇقهددەس ســاماۋى كىتــابالرنى مۇزېيــدا ســاقلىنىدىغان     

  ››. قهغهزگه ئايالندۇرۇپ قويدى 
ئىككىنچــى ، ھهجــۋى رەســىم سىزىــشتا داڭ چىقارغــان رەســسام      

دە بىـر پـارچه ھهجـۋى رەسـىم ئـېالن           ›› ئېهرام گېزىتـى    ‹‹ ساالم جاھىن   
ــر ســهھرالىق  . قىلــدى  ــدۈرۈلگهن بى ــۈر مىن ــشهككه تهت ــۇ رەســىمدە ئې ب

ــ. پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا ســىموۋول قىلىنغــان   ۇ ئېقىنغــا قارشــى ب
ــپىگه .  ئهكــسىيهتچىلىككه ســىموۋول قىلىنغــان  رەســىمنىڭ ئاســتى تهرى

مــۇھهممهد ‹‹ ئاســتىغا . بىــر خــوراز ، توققــۇز مېكىيــان ســىزىلغان     
مانـــا بـــۇ . دەپ يېزىلغـــان › ئهپهنـــدى توققـــۇز خۇتـــۇن ئالـــدى 

ــا    ــۇن ئالغانلىقىغ ــۇز خۇت ــڭ توقق ــساالمغا ۋە ئۇنى ــبهر ئهلهيهىس پهيغهم
ــكارا ھ ــانلىق  ئاش ــۇم قىلغ ــداق    . ۇج ــۇم ھېچقان ــه ھۇج ــداق قهبى مۇن

ــسالمچه‹‹ ــان ئهمهس -گېزىــت ››ئى ــۈپ باقق ــالالردا كۆرۈل بهلكــى . ژۇرن
ــى      ــداق قهبىهلىكن ــدىمۇ مۇن ــت ژۇرناللىرى ــهلىبلهرنىڭ گېزى ــى س ئهھل

 .قىلىپ باققان ئهمهس 
ھۇجــۇم دائىرىــسى تېخىمــۇ كېڭهيــدى دېيىــشىمىزنىڭ ئاساســى      

غــا شــىددەتلىك ھۇجــۇم قىلىــپ ، مهخــسۇس شــۇكى ، كوممۇنىــستالر دىن
ــسهپىلىرىگه    ــرى ۋە پهلـ ــۇمىنىزىم نهزەرىيىلىـ ــان كـ ــا قارىتىلغـ دىنغـ
ــتىن    ــى ھهرجهھهتـ ــشتۇرۇپ ، دىننـ ــسهتىلهرنى ئېلىـ ــۇنچه سهپـ بىرمـ

ئــۇالر دىننــى سهتلهشــتۈرۈپ ، كىــشىلهرنى دىنــدىن . مهســخىرە قىلــدى 
ــدى     ــاقچى بولـ ــوق قىلمـ ــى يـ ــارقىلىق دىننـ ــۈش ئـ ئهرەب . ئۈركۈتـ

ــلهن    كو ــستالر بى ــقا كۇمىنى ــتا باش ــى تۇرۇش ــسالمغا قارش ــسىتالرمۇ ئى مىنى
تامــامهن ئوخــشاش يولــدا مېڭىــپ ، دىننىــڭ ئىنــسانالر ھاياتىــدىكى  
ــسىيهتچىللىكىگه ،   ــدارالرنىڭ ئهكـ ــقانلىقىغا ، دىنـ ــڭ ئاخىرالشـ رولىنىـ
ــتۇرۇپ ،     ــدارالرنى باسـ ــۇقهررەرلىكى دىنـ ــڭ مـ ــات چاقىنىـ تهرەققىيـ
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‹‹ ۋە ›› دىئـــــالېكتىكىلىق ماتېرىيـــــالىزم ‹‹تازلىۋېتىلـــــدىغانلىقىغا 
ــالىزم ــارىخى ماتېرىي ــارەت  ›› ت ــا ھاق ــل كۆرســىتىپ دىنغ ــارقىلىق دەلى ئ

 .كهلتۈردى 
ــۇم     ــان ھۇجـــ ــسالمغا قارىتىلغـــ ــپ ، ئىـــ ــۇنداق قىلىـــ شـــ
ــائىي ، سىياســـى   ــدىيىۋى ، ئىجتىمـ ــدا ئىـ ــسىيالىزمچىالرنىڭ قولىـ سوتـ

جـۇم تهرەققىيـاتنى    بـۇ ھۇ  . جهھهتته بىـرال ۋاقىتتـا تېخىمـۇ چوڭقۇرالشـتى          
ــائىي   ــدىيىۋى ئهكــسىيهتچىلىككه ، ئىجتىم دەســتهك قىلىــپ ، دىننــى ئى
، ئهكــــسىيهتچىلىككه ، سياســــىي ئهكــــسىيهتچىلىككه چىقىرىــــپ ، 

ــدى    ــاقچى بول ــوق قىلم ــتۇرماقچى ۋە ي ــۇنداق  ... باس ــهيتان ئهنه ش ش
  !رازى قىلىندى 

ــسالم دىنىــدا     ــۇرۇنقى ھوجــۇمالردا ئى  گه ››تهرەققىيــپهرۋەرلهر ‹‹ ب
تــــوغرا كهلمهيــــدىغان بهزى پىكىــــرلهر ، بهزى ھۆكــــۈملهر ، بهزى 
مهيـدانالر بــار دېـيىلگهن بولــسا ئهمــدىلىكته دىننىـڭ ئــۆزىنى چــورتال    
ــرەك ،       ــالش كې ــۈپۈرۈپ تاش ــۈللهردىن س ــرەك ، كۆڭ ــش كې ــوق قىلى ي
ــۇنچىلىك     ــه شـ ــار بهرسـ ــانىيهت يـ ــك ئىمكـ ــدارالرنى قانچىلىـ دىنـ

ــانىيهت قانچ  ــرەك ، ئىمك ــۈرۈش كې ــشىلهرنى  ئۆلت ــه كى ــار بهرس ــك ي ىلى
  .دىندىن شۇنچه ئازات قىلىش كېرەك دېيىلدى 

ــتى      ــىر ئىتتىپاقالش ــلهن ئابدۇناس ــسيالىزمچىالر بى ــدا سوتى ــۇ نۇقتى . ب
ــشىغا ،     ــرغىن قىلى ــۇلمانالرنى قى ــىرنىڭ مۇس ــسىيالىزمچىالر ئابدۇناس سوت

ــار  ــسالمغا قارشــى تۇرۇشــىغا ي ــدى -ئى ــۆلهك بول ــۇ . ي ئابدۇناســىرنىڭ ب
ــانل ــسىيالىزمچىالرنىڭ  قىلغـ ــپهئهتىگه ۋە سوتـ ــڭ مهنـ ىرى ئامېرىكىنىـ

 .خۇسۇسىي مهنپهئهتىگه توغرا كېلهتتى 
ــدىغان   ــان كۆرىـ ــسالمنى يامـ ــالىيالر ‹‹ ئىـ ــال  ›› زىيـ ــۇ جامـ مـ

  .ئابدۇناسىر بىلهن ئىتتىپاقالشتى 
دا ئابدۇناســىرنىڭ ›› ئويــۇن ‹‹ ئاتــا تــۈركتىن كىيىنكــى ئىككىنچــى 

ــ ــا ئوينال ــا ئوينــاش ›› ئويــۇن ‹‹. دى ئويــۇنى تېخىمــۇ پۇخت نــى پۇخت
ئۈچــۈن قاتىلغــا ســاختا قهھرىمــانلىقالرنى بهخــشهندە قىلىــپ ، ئۇنىــڭ 
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جىنـــايهتلىرىنى قهھرىمـــانلىق پهردىـــسى بىـــلهن يـــۆگهش كېـــرەك  
ئهينى ۋاقتىـدا ئاتـا تـۈرك سـاختا مىللـى قهھرىمـانلىقالر بىـلهن               . ئىدى  

ــۇلم  ــدە مۇسـ ــلهپ ، خهلىپىلىكنىـــڭ پايتهختىـ ــۆزىنى پهردىـ انالرنى ئـ
ــان     ــتىن بۇالنغ ــقا ، خهلپىلىك ــى پارچىالش ــپ ، خهلىپىلىكن ــرغىن قىلى قى
ــشقا     ــدا ئىـ ــك زامانىـ ــشقا ، خهلپىلىـ ــاالش قىلىـ ــىلهرنى خامتـ نهرسـ

ــشقا  ــر ئى ــمىغان بى ــى  -ئاش ــى دۆلىتىن ــڭ مىلل ــتىندە يهھۇدىيالرنى پهلهس
ــدى   ــول ھازىرلى ــقا ي ــتىم   . قۇرۇش ــۇ قې ــشاش ب ــۇنىڭغا ئوخ ــۇددى ش خ

برىتـــانىيه ۋە فرانـــسىيه ‹‹ ، ›› ال قهھرىمـــانىقانـــ‹‹ئابدۇناســـىرغىمۇ 
ــانى  ــالغۇچى  ‹‹ ، ›› قهھرىم ــۇل س ــا ئ ــوڭ دامبىغ ــڭ ‹‹ ، › چ ئهرەبلهرنى

قاتــارلىق مىسلىــسىز ...››بانــدۇڭ قهھرىمــانى ‹‹ ، ›› مىللــى قهھرىمــانى 
ــدى  ــشهندە قىلىنـ ــانلىقالر بهخـ ــانلىقالر . قهھرىمـ ــۇ قهھرىمـ ــۇ مۇشـ ئـ
لىـــپ ، ئىـــسالم ھهرىكىتىنـــى سايىـــسىدە مۇســـۇلمانالرنى قىـــرغىن قى
 .باستۇرۇپ ئىسرائىلىيىنى خاتىرجهم قىلدى 

ــۆزلىمهيمىز  ــارىخىنى س ــىرنىڭ ت ــۇيهردە ئابدۇناس ــز ب ــۇنىڭدەك ...بى ش
ــارىخنىمۇ      ــڭ ت ــك دەۋرنى ــۇ خهتهرلى ــدىكى ب ــۇلمانالرنىڭ ھاياتى مۇس

پهقهت دىـــــن دۈشـــــمهنلىرىنىڭ ئىـــــسالمنى ۋە . ســـــۆزلىمهيمىز 
ــشقا ئۇ   ــوق قىلىـ ــۇلمانالرنى يـ ــتىدە   مۇسـ ــرى ئۈسـ ــۇش پىالنلىـ رۇنـ

ــشىي      ــان ۋەھ ــى قوزغىغ ــسالمغا قارش ــڭ ئى ــاقچىمىز ۋە ئۇالرنى توختالم
  .جهڭدە قانداق ۋاسىتىلهرنى ئىشقا سالغانلىقنى تونۇشتۇرماقچىمىز 

ــى ،    ــىلهپ دەيمىزك ــۆزىمىزنى خۇالس ــدا س ــىلنىڭ ئاخىرى ــۇ پهس ــز ب بى
ــۇم ،     ــدىيىۋى ھۇج ــاكى ئى ــۇم ي ــق ھۇج ــمهنلىرىنىڭ قۇراللى ــن دۈش دى

اكى مۇســۇلمانالرنى ھهربــاب بىــلهن دىنــدىن ئــازدۇرۇش مهيدانىــدا يــ
ئۇالرنىـــڭ بـــۇ جهھهتـــته . تۇرۇشـــى ئهجهبلىنهرلىـــك ئىـــش ئهمهس

ــيله ــاۋايىلىق  -سۈيىقهســت ، ھى ــر ، پهسكهشــلىك ، ۋەھــشىيلىك ، ي مىكى
ــشى ــۇالر ھهقىقهتهنمــۇ ... مــۇقهررەر ... قىلى ــالالھئ ــدا ئ  ئۆزىنىــڭ كىتابى

ــۈپهتلىگهندەك  ــهن ‹‹ : سـ ــا  سـ ــاراالرنىڭ دىنىغـ ــۇدىيالر ۋە ناسـ يهھـ
ســـۈرە ( ›› كىرمىگـــۈچه ئـــۇالر ســـهندىن ھهرگىزمـــۇ رازى بولمايـــدۇ  
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كۇپپـــارالر قولىـــدىن كهلـــسىال ســـىلهرنى ‹‹ ، ) ئـــايهت -120بهقهرە 
دىـــنىڭالردىن قـــايتۇرۋەتكهنگه قهدەر ســـىلهر بىـــلهن داۋاملىـــق     

ىنالر ، كـــاپىرالر مـــۇئم) ئـــايهت-217ســـۈرەت بهقهرە ( ›› ئۇرۇشـــىدۇ 
ھهققىـــدە نه تۇغقانچىلىققـــا ، نه ئهھـــدىگه رېئـــايه قىلمايـــدۇ ، ئهنه 

  ) .ئايهت-10سۈرە تهۋبه (››شۇالر ھهددىدىن ئاشقۇچىالردۇر 
ئهھلــى كىتــاب ئىچىــدىكى نۇرغــۇن كىــشىلهر ئــۆزلىرىگه ئىــسالمنىڭ 
ــسىدىن      ــش يۈزى ــهت قىلى ــيىن ھهس ــدىن كى ــكارا بولغان ــى ئاش ھهقلىق

ــا  ــانىڭالردىن ق ــىلهرنى ئىم ــدۇ   س ــارزۇ قىلى ــشنى ئ ــاپىر قىلى ›› يتۇرۇپ ك
ــۈرە بهقهرە (  ــايهت -109سـ ــل  ‹‹ ، ) ئـ ــارىڭالردىن نازىـ پهرۋەردىگـ

ــۇپرىنى    ــانلىق ۋە ك ــۆپچىلىكىگه يام ــڭ ك ــامالر ئۇالرنى ــان ئهھك قىلىنغ
 ) .ئايهت-64سۈرە مائىدە ( ›› ئاشۇرىدۇ 

ــشىپ    ــى ۋە ئاجىزلى ــشىپ كهتكهنلىك ــڭ بۇشى ــۇلمانالر ئۆزلىرىنى مۇس
ــز   كهتكهنلى ــتىگه تىــ ــمهنلىرىنىڭ سۈيقهســ ــن دۈشــ ــڭ ، دىــ كىنىــ

ــدۇ   ــادا ، . پۈككهنلىكىنىــڭ مهســئۇلىيىتىنى ئۈســتىگه ئالى ــۇالر نه دۇني ئ
نه ئــاخىرەتته دىــن دۈشــمهنلىرىنىڭ سۈيقهســتىگه ئــۇچراپ ، چارىــسىز  

  .قالدۇق دەپ باھانه كۆرسىتهلمهيدۇ 
ــتلىرى ،     ــمهننىڭ سۈيقهس ــۆتكىنىمىزدەك ، دۈش ــىتىپ ئ ــۇقىردا كۆرس ي

مېكىرلىــرى ، نىجىــسلىقلىرى بۈگــۈن يــاكى تۈنۈگــۈن باشــالنغان -ىــيلهھ
مۇشــۇ دىــن ... ئىــش ئهمهس ، بهلكــى تــۆت يــۈز نهچــچه يىــل بــۇرۇن 

ــالپ   ــدىن باشـ ــل بولغانـ ــدى  ... نازىـ ــاپ قالمىـ ــهكلى ... توختـ شـ
 .يېڭىلىنىپ تۇردى 

 بىــزگه ئۆزىنىــڭ كىتابىــدا دىــن دۈشــمهنلىرىنىڭ ئهنه ئــالالھلــېكىن 
ــۇنداق سۈيىقه ــدىن  شـ ــۇلمانالرنى دىنـ ــدىغانلىقى ۋە مۇسـ ــت قىلىـ سـ

ــدە      ــدىغانلىقى ھهققى ــق ئۇرۇنى ــقا داۋاملى ــازدۇرۇش ۋە يىراقالشتۇرۇش ئ
ئهگهر ‹‹ : مهلۇمــات بهرگهنــدىن كىــيىن مۇنــداق دېــگهن ئىــدى      

ــساڭالر كاپىرالرنىــڭ ھىيلىــسى   ــۋادار بول ــساڭالر ۋە تهق ســىلهر ســهۋر قىل
-120ســۈرە ئــال ئىمــران (›› ســىلهرگه قىلــچه زىيــان يهتكۈزەلمهيــدۇ 
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  )ئايهت
ــايهتنى    ــۇ ئ ــان ب ــدە توختالغ ــق ھهققى ــهۋر ۋە تهقۋالى ــۇلمانالر س مۇس
تۇمــار قىلىــپ بوينىغــا ئېــسىۋالغان بىــلهن قهســت يۈرمهيــدىغان ئىــش 

ســهۋر قىلىــش ۋە تهقۋادارلىــق كۆڭۈلــدىال بولــسا ، ئهمهلىــيهتكه . يــوق 
لكـى سـهۋر    به. چىقمىسىمۇ ، قهسـتتىن سـاقلىنىپ قالىـدىغان ئىـش يـوق             

ــدىال     ــۈچكه ئايالنغان ــي ك ــق ئهمهلى ــش ۋە تهقۋادارلى ــڭ ئالالھقىلى نى
تهقـــدىرى بىـــلهن ئۆزىنىـــڭ ئىجـــابىيلىقى ۋە ئاكتۇئـــاللىقى بىـــلهن 

  .سۈيقهستنى توسۇپ قاالاليدۇ 
كېيىنكــى ئهۋالد مۇســۇلمانالردا ھهمــمه نهرســه بۇزۇلغانــدەك ، ســهۋر 

لىيهتـته ھېچقانـداق    قىلىش ۋە تهقـۋا بۇلـۇش ئۇقۇمىمـۇ بۇزۇلـۇپ ، ئهمه           
 .ئىش تهۋرەتمهيدىغان سهلبىي ئۇقۇمغا ئايلىنىپ قالدى 

بىــز مهزكــۇر ئــايهتته دېــيىلگهن ســهۋر ۋە  تهقۋانىــڭ ھهقىقــى       
ــۇپ      ــداق توس ــتنى قان ــسىنىڭ قهس ــۇ ئىككى ــىنىش ، ب ــسىنى چۈش مهنى
ــمهنلىرىمىزنىڭ     ــاۋۋال دۈش ــۈن ئهڭ ئ ــىنىش ئۈچ ــدىغانلىقىنى چۈش قالى

ــشىمىز ك  ــسىتىنى چۈشىنىـ ــرەك مهقـ ــۇلمانالرنى  ... ېـ ــمهنلهر مۇسـ دۈشـ
دىنــدىن ياندۇرۇشــنى يــاكى دىنــدىن يىراقالشتۇرۇشــنى مهقــسهت      

ئۇنـداقتا بـۇ ئـايهت بىـزدىن تهلهپ قىلىۋاتقـان سـهۋر  دىننـى                . قىلىدۇ  
ــا ئهمهل     ــپ ۋە تهقهززالىرىغ ــڭ تهكلى ــش ، دىننى ــهۋر قىلى ــقا س ساقالش

ــ    ــسىمۇ دىن ــانچه قىل ــمهنلهر ق ــش ، دۈش ــهۋر قىلى ــشقا س دا راۋۇرۇس قىلى
بـۇ ئـايهت بىـزدىن تهلهپ       ... چىڭ تۇرۇشـقا سـهۋر قىلىـشنى كۆرسـىتىدۇ          

ــارازىلىقى ۋە غهزىپىــــدىن ئالالھقىلىۋاتقــــان تهقۋالىــــق  نىــــڭ نــ
ــدۇ   ــۆزدە تۇتى ــشنى ك ــا  ئالالھپهقهت ... ساقلىنى ــى بىج ــڭ ئهمرىلىرىن نى

ــدىن     ــدا ئانــ ــدىن يانغانــ ــۈرۈپ نهھىيلىرىــ ــڭ ئالالھكهلتــ نىــ
بىــز مۇشــۇنداق ســهۋر قىاللىغــان ... ىلى بولىــدۇ نارازىلىقىــدىن ســاقالنغ

ۋە تهقـــۋادار بـــواللىغىنىمىزدا دىـــن دۈشـــمهنلىرى نـــېمه قىالاليـــدۇ ؟ 
 پىالنلىرىنى قانداق ئىجرا قىالاليدۇ ؟

نىــڭ ئهمرىنــى بىجــا   ئالالھدىــن دۈشــمهنلىرى مۇســۇلمانالرنىڭ   
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نىــــڭ دۈشــــمهنلىرىنى،   ئالالھ-كهلتۈرۈشــــتىكى كهمچىلىكىــــدىن 
ــسالمنىڭ دۈ ــارلىق   ئىــ ــۈن تهييــ ــۇش ئۈچــ ــمهنلىرىنى قورقۇتــ شــ

ــم      ــسادنى چىقى ــك ئىقتى ــا كېتهرلى ــۇ تهييارلىقق ــدىن ، مۇش قىلمىغانلىقى
قىلىــــشتىن يالتايغانلىقىــــدىن پايــــدىلىنىپ پىالنلىرىنــــى ئىجــــرا 

  .قىلىۋاتىدۇ 
ــۇڭالردىن     ‹‹  ــۈن قول ــش ئۈچ ــۇرۇش قىلى ــلهن ئ ــمهنلىرىڭالر بى دۈش

ــار   ــى تهيي ــۈچى ، جهڭ ئېت ــۇرال ك ــشىچه ق ــلهن  ! الڭالر كېلى ــڭ بى بۇنى
نىــڭ دۈشــمىنىنى ، ئۆزۈڭالرنىــڭ دۈشــمىنىنى ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا  ئالالھ

ــسىلهر ،    ــىلهر تونۇماي ــۇالرنى س ــسىلهر ، ئ ــمهنلهرنى قورقىتى ــالالھدۈش  ئ
ــدۇ  ــالالھ. تونۇي ــسۇن   ئ ــېمه بول ــى ن ــنىڭالر مهيل ــهرپ قىلغى ــدا س  يولى

 قىلىنمايـدۇ   سىلهرگه ئۇنىـڭ سـاۋابى تۇلـۇق بىرىلىـدۇ ، سـىلهرگه زۇلـۇم             
  )ئايهت -60سۈرە ئهنفال ( ›› 

قهلبىمـــدە ئىمـــان بـــار دەپ قۇيـــۇپ ، ئهمهل قىلىـــشنى كهيـــنىگه 
ــدە    ــڭ تهرەپلىرىـ ــلىك ، زېمىننىـ ــى گۈللهندۈرمهسـ ــۈرۈش ، زېمىننـ سـ

ــۇ يارىماســلىقنى  ئالالھمېڭىــپ  نىــڭ پهزلىنــى ئىزدىمهســلىك ، تېخــى ب
ــاخىرەتتىكى مۇكاپائالالھئىنــــساننى  ــا يهتكۈزىــــدۇ ۋە ئــ ــا غــ تقــ

  .ئېرىشتۈرىدۇ دەپ گۇمان قىلىش 
ــاي ،    ــدۇرغىنىغا قارىمـــ ــقىنى ۋە ئاگاھالنـــ ــۈمهت توســـ ھۆكـــ
ــكىلىكنى   ــۇپ ، ئهس ــۇلمانالرنى قۇي ــش، مۇس ــدا قىلى ــسىزلىق پهي ئىتتىپاق
ــاكى    ــۇۋېلىش ،يـ ــت تۇتـ ــاپىرالرنى دوسـ ــدىغان ، كـ ــۈچه قىلىـ يهتكـ

ــدئهت    ــان بى ــدا قىلىۋالغ ــدە پهي ــى دەۋرلىرى ــۇلمانالرنىڭ كىيىنك -مۇس
ــاھ خۇرا ــاتلىرى ، گۇنـــ ــاھىللىقلىرى  -پـــ ــسىيهتلىرى ۋە جـــ مهئـــ

دۈشــمهنلهرنىڭ سۇيىقهســتلىك پىالنلىرىنــى ئۇڭۇشــلۇق ئىجــرا قىلىــشىغا 
ــهت يارىتىـــپ بهردى  ــا  . پۇرسـ ــلهن ئۇالرغـ ــۇنىڭ بىـ ــڭ ئالالھشـ نىـ

ئــــۆزگهرمهس قــــانۇنىيىتى بــــۇيىچه پهيغهمــــبهر ئهلهيهىســــساالم 
ــاپىلىقالر ي   ــدۇرغان خـ ــسته ئاگاھالنـ ــدىكى ھهدىـ ــى تۆۋەنـ ‹‹ : هتتـ

سىلهرگه بـارلىق مىللهتـلهر بىـر لوقمـا تائامغـا ئوالشـقاندەك ئۇلىـشىپ               
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شـــۇ كـــۈنلهردە ســـانىمىزنىڭ ئـــازالپ كهتكهنلىكىـــدىن ‹‹ كېلىـــدۇ ، 
ــدۇ ؟  ــۇنداق بۇالمـ ــساالم  ›› شـ ــبهر ئهلهيهىسـ ــدە پهيغهمـ : دېيىلگهنـ

ــهلدىكى    ــراق س ــانىڭالر كــۆپ ، بى ــىلهرنىڭ س ــۈنلهردە س ــۇ ك بهلكــى ش
ــسىلهر ، كۆپــۈككه ئوخــشاپ  دۈشــمهنلىرىڭالرنى ســىلهردىن ئــالالھ قالى

ــاليدۇ ،    ــاڭلىقنى تاش ــا بوش ــىلهرنىڭ دىلىڭالرغ ــدۇ ، س ــاس قىلىۋېتى قورقم
بوشـاڭلىق دېـگهن نـېمه ؟ دېۋىـدى ، پهيغهمـبهر            : سـاھابىلهر   . دېدى  

ــساالم  ــگهن  : ئهلهيهىس ــاڭلىق دې ــۈمنى   -بوش ــلىك ۋە ئۆل دۇنياپهرەس
   .)، ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى ئهھمهد (›› يامان كۆرۈش  دېدى 

نىــڭ تهقــدىرى بىــلهن بولــدى ، لــېكىن ئالالھدەرۋەقه بــۇ خــاپىلىقالر 
ــادا    ــانهتنى ئ ــسىدىكى ئام ــۆز زىممى ــۇلمانالرنىڭ ئ ــدىرگه مۇس ــۇ تهق ب

ئهينـى ۋاقتىـدا    . قىلىشتا بوشـاڭلىق قىلغـانلىقى سـهۋەب بۇلـۇپ قالـدى            
ن بولغــان نىــڭ تهقــدىرى بىــلهئالالھئۇھــۇد ئۇرۇشــىدىكى مهغلــۇبىيهت 

ــاھ     ــان گۇن ــادىر بولغ ــۇلمانالردىكى س ــدىرگه مۇس ــۇ تهق ــېكىن ب -، ل
  .مهئسىيهت سهۋەب بولغان ئىدى 

ــۈزگهن     ‹‹  ــمهنگه يهتك ــىلهر دۈش ــىبهت س ــكهن مۇس ــىلهرگه يهت س
بـــۇ : مۇســـىبهتنىڭ يېرىمىغـــا تهڭ كىلىـــدىغان تۇرســـا ســـىلهر يهنه 

ىڭ مۇســىبهت قهيهردىــن كهلــدى ؟ دېــدىڭالر ،  ئېيتقىنكــى ئــۇ ســىلهرن
ئـــۆزلىرىڭالردىن ، يهنـــى پهيغهمبهرنىـــڭ ئهمـــرىگه خىالپلىـــق     

 ھهقىـــقهتهن ھهر نهرســـىگه  ئـــالالھ. قىلغـــانلىقىڭالردىن بولـــدى  
ــادىردۇر  ــگهن     . ق ــىلهرگه كهل ــدە س ــقان كۈن ــۇن ئۇچراش ــى قوش ئىكك
ســۈرە نــۇر ( ››  ... نىــڭ ئىرادىــسى بىــلهن كهلگهنــدۇر ئالالھمۇســىبهت 

  ) .ئايهت -55
ــا قايتىــپ ئالالھهت مۇســۇلمانالرنى پهق قــا ھهقىقــى ئىبــادەت ئالالھق

ــدۇ   ــاپىلىقتىن قۇتۇالاليـ ــازىرقى خـ ــدىن ھـ ــدىال ئانـ ــالالھ. قىلغانـ  ئـ
مۇســـۇلمانالر . ئـــۇالردىن سۈيقهســـتنىڭ ئاســـارەتلىرىنى كهتكۈزىـــدۇ 

ــۈرگهن ،  ئالالھ ــا كهلت ــدا قولغ ــدا راۋۇرۇس تۇرغان ــڭ يولى ــڭ ئالالھنى نى
 ئــالالھن قــۇدرەت تېپىــشنى يولىــدىن ئازغانــدا قولىــدىن بېرىــپ قويغــا
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ــدۇ    ــه بېرى ــا كهلتۈرس ــهرتنى بهج ــا ش ــالالھ‹‹: ئۇالرغ ــى ئ  ئىچىڭالردىك
ئىمان ئېيتقـان ، ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلغـان كىـشىلهرگه ، ئـۇالردىن               
بــۇرۇن ئــۆتكهنلهرنى زېمىنــدا ھۆكــۈمران قىلغانــدەك ئۇالرنىمــۇ چوقــۇم 

ــت     ــى مۇس ــان دىنن ــۈن تاللىغ ــۇالر ئۈچ ــشنى ، ئ ــۈمران قىلى هھكهم ھۆك
قىلىــپ بېرىــشىنى ۋە ئۇالرنىــڭ قورقۇنچىــسىنى ئامانلىققــا ئايالنــدۇرۇپ 
ــا   ــا ئىبـــادەت قىلىـــدۇ ، ماڭـ بېرىـــشىنى ۋەدە قىلـــدى ، ئـــۇالر ماڭـ

-165ســۈرە ئــال ئىمــران   ( ››ھېچنهرســىنى شــېرىك كهلتۈرمهيــدۇ   
  ) .ئايهت -166
  
  
 

  تۈگىدى


