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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن ناھايىتى شهپقهتلىك (

 )باشاليمهن
  
لَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَھُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِھ ﴿

ھِ      ى ُحبِّ اَل َعَل ى اْلَم ى  َواْلَیْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبیِّیَن َوآَت  َذِوي اْلُقْرَب
ى           صَّالَة َوآَت اَم ال اِب َوَأَق ي الرَِّق َمَساِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوالسَّآِئِلیَن َوِف َواْلَیَتاَمى َواْل
یَن         ضَّرَّاء َوِح اء وال الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْھِدِھْم ِإَذا َعاَھُدوْا َوالصَّاِبِریَن ِفي اْلَبْأَس

سىلهرنىڭ كۈن چىققان « ﴾لَِّذیَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمتَُّقوَناْلَبْأِس ُأوَلِئَك ا
 پاتقان تهرهپكه يۈز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى  ۋه كۈن

ــدۇ ــگه ياتماي ــۈنىگه، . ئهمهل ــاخىرهت ك ــا، ئ ــى، ئالالھق بهلك
، )يهنى ئالالھ نازىل قىلغان كىتابالرغا(پهرىشتىلهرگه، كىتابقا 

ىمـــان كهلتـــۈرۈش، ئـــالالھنى ســـۆيۈش پهيغهمـــبهرلهرگه ئ
ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، -يۈزىسىدىن خىش

مېلىدىن ئاالقىـسى ئۈزۈلـۈپ -يهنى پۇل(ئىبن سهبىللهرگه 
، سـائىلالرغا ۋه قۇلالرنىـڭ ئازادلىققـا )قالغان مۇسـاپىرالرغا

مال ياردهم بېرىش، ناماز ئوقـۇش، زاكـات -ئېرىشىشىگه پۇل
ه ۋاپا قىلىش، يوقسۇزلۇققا، كېسهللىككه ۋه بېرىش، ئهھدىگ

ئۇرۇشـقا بهرداشـلىق بېـرىش ) ئالالھنىڭ يولىدا قىلىنغان(
يهنــى يــۇقىرىقى (ئهنه شــۇالر . ياخــشى ئهمهلــگه كىرىــدۇ

راستچىل ئـادهملهردۇر، ) سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر ئىمانىدا
  ).  ئايهت-177سۈره بهقهره (» ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادهملهردۇر

  . بۈيۈك ئالالھ ھهقىقهتهن راست سۆزلىدى              
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ئىمان ئارزۇ قىلىش بىلهن ۋهياكى تاشـقى جهھهتـتىن «
ياسىنىش بىلهن بولمايدۇ، قهلبتىن ئورۇن ئالغان ۋه ئـۇنى 

  . »ئهمهلىيهت بىلهن ئىسپاتلىغان نهرسه ئىماندۇر

  .  ھهدىس شهرىفتىن‐‐                              
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  مۇقهددىمه
  
ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن (

 )باشاليمهن
  

بىزنىـڭ  بولـۇپ قانـداق ئۇقـۇملىرىئىسالمنىڭ ئاممىبـاپ 
 چۈشىنىش قىيىن بولغان ئۇقۇمغا ، جانسىزقهلبىمىزده قاتمال،

  ئايلىنىپ قالدى؟
هبىـئهت، سهۋهبتىن ئىنـسانىيهت ھاياتىنىـڭ تنېمه ئىسالم 

ھاياتلىق ۋه ئىنسان قاتارلىق ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان 
ئاممىبــاپ ئۇقۇمــدىن، ئــادا قىلىــپ قويــسىال بولىــدىغان، ئــادا 

ــسىمۇ، ئهمهلىي ــسىال ىقىلمى ــده بول ــسىمۇ كۆڭلى ــده قىلمى تى
كۆڭلىده ، ھهتتا مۇتلهق ئادا قىلمىسىمۇ بولىدىغان، بولىدىغان

 »گهن ئىبادهتېئىسالم د« ،دىغانبولسۇن ياكى بولمىسۇن بولىۋېرى
   غا ئايلىنىپ قالدى؟ى ئۇقۇمكن تار رامكىدىكى دوگماتىهيدىغاد

بىــز « نى كــۆرهڭلهپ ئــۆزلىرنــامى بىـلهنئـۇالر ئىــسالمنىڭ 
 بـۇ . دهپ تهرىپلىشىۋاتىدۇ»مۇسۇلمانالرسادىق ئىسالمغا اليىق 

  !ئۇقۇم قهيهردىن كهلدى ؟
، پۈتـۈن ھاياتىغـائىنـسانىيهتنىڭ بىـر ئىسالم نىمه بۇلـۇپ 

 ،پىكرىي، سىياسىي، يمهنىۋى، يماددى، ىمائىيتئىج، ئىقتىسادىي
ئال ھاياتتىكى ئهمهلىي پائالىيهتلىرى قاتارلىق ېر، تۇيغۇ-سېھ

ـــۇنى  ـــدىغان ۋه ئ ـــق قىلى ـــا ھۆكۈمرانلى ـــۈن ھاياتق ـــر پۈت بى
، قېلىپالشتۇرۇپ ئىنتىزامالشـتۇرىدىغان ئاممىبـاپ دهسـتۇردىن

ئهمهلىي رولى يوق قۇرۇق ئاڭغا ئايلىنىپ لىقتا ھېچقانداق رېئال
  قالدى؟

ئۆزىنى مۇسۇلمان چاغالپ مهيدىسىگه مۇشـتالپ يۈرۈيـدىغان 
ده ياشاشتىن هر جهمئىيهتل)كۇفرى(مۇسۇلمان ئهمهس  مۇسۇلمانالر
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ــدىغان ــس قىلماي ــۇس ھى ــار ، نوم ــاتنى ئىنك ــى ھاي ــۇ يهردىك ئ
سـىي ئۆزىنىـڭ خۇسۇ، ئۆزگهرتىشكه ئورۇنمايدىغان، قىلمايدىغان

مۇسـۇلمانالر   ھاياتىدا بوالمـدۇئىجتىمائىياكى  ھاياتىدا بوالمدۇ
ـــالىيتىگه قاتناشـــمايدىغان ـــدا ، پائ مۇســـۇلمانالر ماڭغـــان يول

ــدىغان ــۆرپ، ماڭماي ــادهتلىرى-ئ ، تهســهۋۋۇرى ، تهپهككــۇرى ،  ئ
 پائالىيهتلىرىنىڭ ئىسالم بىـلهن ھېچقانـداق –كۈندىلىك ئىش

 شهخىس بىلهن ،هن شهخىسس بىلى شهخبولمىغان،مۇناسىۋىتى 
ياكى رهھبهر بىـلهن ، ياكى شهخىس بىلهن دۆلهت، كتىپېللوك
ئىـسالم بىـلهن قىلـچه ، راغا ئاالقىدار مۇناسىۋهتلهر بولـسۇنقپۇ

لېكىن ئۆزىنى مۇسۇلمان چاغاليدىغان بۇ ، مۇناسىۋىتى بولمىغان
  ! سهۋهبتىن بارلىققا كهلدى؟، نېمه قهيهردىنقاراش

، مىـنېز-ئاسـمان، دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتئىسالم نىـمه بۇلـۇپ 
جهمئىيهت قاتارلىقالرنى ئۆز -ئائىله، ئايال-ئهر، مهھكۇم-ھاكىم

تى ى پائـالىيئهمهلىينهمۇنىسى ۋه ، رىىپىك، ئىچىگه ئالىدىغان
ئىسالم پرىنسىپلىرىغا ئاساسهن پۇت تىـرهپ تۇرىـدىغان كامىـل 

بىـرىگه -تۇزان پارچىلىرىغـا ئوخـشاش بىـر-چاڭ ھاياتلىقتىن،
چېتىشلىقى بولمىغان جۈزئىلهرگه ياكى بىـر پـارچه رهختتىكـى 

  !؟قامالشمىغان سىزىقچىغا ئوخشاش نهرسىگه ئايلىنىپ قالدى
يهنه بىر ،  يوق قۇرۇق ئاڭغاتىئىسالمنى بىر تهرهپتىن ئهمهلىي

ئاندىن بۇ ، كهتكه ئايرىۋېتىدىغانىتهرهپتىن ئاڭدا يوق قۇرۇق ھهر
قىزىقارلىق پىكىرلهر ىتىدىغان ئايرىۋئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىنى 

قهيهرلهردىن پهيدا بولۇپ قالدى؟ ئهمهلىيهتتىن ئايرىلغان قۇرۇق 
يىـشىنىڭ مـۇمكىنچىلىكىنى قانـداق ې د»ئىـسالم«ئاڭنى بـۇ 

 تهسهۋۋۇر قىلىمىز؟ بۇ تهسهۋۋۇر قهيهردىن پهيدا بولدى؟
 بولمىغـان ىئىقتىسادىي تۈزۈلمىلهرنى يهر شارىدىكى ئىسالم

-جهمئىيهتلىرىنىـڭ ئۇسـۇل، شىن ئىمپورت قىلىـتۈزۈلمىلهرد
ئىسالمىي بولمىغـان پىكىـرلهردىن يهر شارىدىكى قائىدىلىرىنى 
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ئادهتلهرنى يهر شارىدىكى ئىسالم بولمىغان -ئۆرپ، ىشئىمپورت قىل
ــۆرپ ــر جهمئىيهتلهرنىــڭ ئ ــسى بى ــورت -قاي ــدىن ئىمپ ئادهتلىرى

يىش ېـ قانداقمۇ ئۆزلىرىنى بىـز مۇسـۇلمان دكىشىلهرنى،شقىل
  !ئىمكانىيتىگه ئىگه قىلسۇن؟

  !ئهھۋال ئهنه شۇنداق تۇرۇپ ئۇالر يهنىال بىر مۇسۇلمان؟
لىشىچه ھهممه نهرسىده ئالهملهرنىڭ پهرۋىشچىسى ېقولىدىن ك

تهربىيه ۋه كۆرسهتمىلىرىگه - ئالالھنىڭ تهلىمبولغان ئىگىسى
ئاشـۇ ئىگىـسىنىڭ بـارلىق ، قارشى يول تۇتىدىغان-مۇىقار

، لــــدامچىلىقائ، ه خىيــــانهت قىلىــــدىغانئامــــانهتلىرىگ
يالغانچىلىق ۋه ئىسيانكارلىقنى سهنئىتىگه ، ساختىپهزلىك
، ئايالندۇرۋىتىدىغانھاالل تاۋارنى ھارام تاۋارغا ، ئايالندۇۋالغان

غا ئاچكۆزلۈك بىـلهن ئىنتىلگهنلىكـتىن الرتېخى ئاشۇ تاۋار
ىش ته ئۆزى قاتنىشىبىۋاس، زهبۇنلۇقنى قوبۇل قىلىدىغان-خار

 جهمئىيهتلهرنـى ئىسالمىياكى چاقىرىق ئارقىلىق بولسۇن 
ئهكسىچه ، قۇرۇپ چىقىش قۇرۇلۇشىدىن ئۆزىنى قاچۇرىدىغان

مهئــسىيهتلهرده پــۇت تىــرهپ -ئهســكىلىك ۋه گۇنــاھ، زۇلــۇم
ئىـسالم بىـلهن ھېچقانـداق ، مۇسۇلمان ئهمهس، تۇرىدىغان

ــوق جهمئىيهتلهر ــىۋىتى ي ــڭمۇناس ــسه نى ــىغا ھهس  قۇرۇلۇش
ئىخالسسىز كۈنده ياكى ئاندىن ئىخالس بىلهن ، دىغانقوشى
رهكئهت ناماز ئوقۇپ قويـۇش بىـلهن ئـۆزىنى مهن قانچه بىر 

ئالالھنىڭ ئالدىدا ھېچقانداق ، ئۆلچهملىك مۇسۇلمان بولدۇم
مهنـدىن بـارچه مهسـئۇلىيهتلهر ، تارتىلمايمهنجاۋاپكارلىققا 

ــۇل ــۆزىنى مۇس ــدىغان ۋه ئ ــتۈرۈلمهيدۇ دهپ قاراي مانالر سۈرۈش
كىشىلهرگه بۇنداق تهسـهۋۋۇر قىلىـش  قاتارىدىن سانايدىغان

قهيهردىن كهلدى؟ بۇنداق تهسهۋۋۇر قىلىش قانداق مۇمكىن 
  بولدى؟
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لىــشىچه ھهمــمه نهرســىده ئالهملهرنىــڭ ېقولىــدىن ك
تهربىيه ۋه -پهرۋىشچىسى بولغان ئىگىسى ئالالھنىڭ تهلىم

ىـسىنىڭ ئاشـۇ ئىگ، كۆرسهتمىلىرىگه خىالپ ھالـدا ياشـاپ
، ئالـدامچىلىق، بارلىق ئامانهتلىرىگه خىيانهت قىلىـدىغان

ئىگىـسىگه ، يالغان ئېيتىدىغان، ساختىپهزلىك قىلىدىغان
ــاكى پۈتــۈن يالىڭــاچ ، ئىــسيانكارلىق قىلىــدىغان يېــرىم ي

 يكوچىالرغا چىقىـپ ئۆزىنىـڭ بهدهنلىـرى بىـلهن شـهھۋانى
، نۋېتىـدىغاىنىڭ ئـاچكۆز كۆزلىرىـدىن ئـوت چىقىركىشىلهر

ى تـوغرا نئۆز، كىشىلهرنى ئۆز بهدهنلىرى بىلهن ئازدۇرىدىغان
لهش ياكى دهۋهت ىپهرزهنتلىرىنى ياخشى تهربىي، يولدا مېڭىش

ـــا قىلىـــش رئـــارقىلىق مۇســـۇلمان جهمئىيهتلىرىنـــى به پ
ئهسـكىلىك ۋه ، ئهكسىچه زۇلۇم، قۇرۇلۇشىدىن قاچۇرىدىغان

، ناچار،ن مهئسىيهتلهر ئاساسىدا پۇت تىرهپ تۇرىدىغا-گۇناھ
مۇســـۇلمان ئهمهس جهمئىـــيهتلهر قۇرۇلۇشـــىغا ھهســـسه 

 ئـالالھ »ياخـشى نىـيهت«ئانـدىن قهلبىـدىكى ، قوشىدىغان
ئالدىدىكى بارچه مهسـئۇلىيهتتىن قۇتۇلـدۇرۇپ قالىـدۇ دهپ 

 بۇنـداق سـانايدىغان ئـۆزىنى مۇسـۇلمانالر قاتارىـدىن ،قاراپ
  !ىسۇن؟نالبمۇسۇلمان ئايال قانداقمۇ مۇسۇلمان ھىسا

،  تۈزۈلمىلهرئىجتىمائىي،  ئۈچۈن ئىقتىسادىي نېمهدىن 
،  مۇناسىۋهتلهرئارا لهر ياكى دۆلهتكوللېكتىپشهخىس بىلهن 

ـــال ـــالىيهتلهررېئ ـــي پائ ـــدىلىك ئهمهلى ـــاتتىكى كۈن ،  ھاي
ــۆرپ ــدىغان ئ ــارىچه بولى ــشىلهرنىڭ ئىختىي ــادهتلهرگه -كى ئ

ــن ؟ لىــشىۋالىدۇىئار ــېمهدى ــنىشن ،  دهپ ئايالالرنىــڭ كىيى
 ئۈچــۈن نــېمهدىــن ؟ لىــشىۋالىدۇىتۇرۇشــلىرىگه ئار-ۈشيــۈر

- ئۈچـۈن گېزىـتنـېمهدىن ؟ لىشىۋالىدۇىپهنگه ئار-ئىلىم
ۋىزىيه ېرادىئو ۋه تېل، ۇلسئۇس-ناخشا، تىياتىر-كىنو، رنالۇژ

 دىن بىلهن ،تىپ ئېيتقاندارقىسقا؟ لىشىۋالىدۇىئىشلىرىغا ئار
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ياتلىققا ياكى دىننىڭ ھا؟ تى بارىمۇناسىۋنېمه ھاياتلىقنىڭ 
 ئۈســتىده ياشــاۋاتقان ئىنــسانىيهت زېمىــن؟ كېرىكــىنــېمه 
ــال ــڭ رېئ ــلهن دىننى ــېمه لىقى بى ــسىن ــدهك ؟ ئاالقى دىگهن

كۆزقاراشالر مۇسـۇلمان شهخىـسنىڭ تهسـهۋۋۇرىغا قهيهردىـن 
دا  ئىسالم كۆڭۈل بۆلىدىغان بۇ ئىشالر،شهكسىزكى؟ كهلدى

ىنىڭ لىپ قېلىشېغا كقاراشالرھازىرقىدهك نىڭ مۇسۇلمانالر
  نۇرغۇن سهۋهپلىرى بار؟ 

ــدۇرغان  ــى جــارى قىل ــۆز رولىن ــرى ئ ئىــسالم ھهقىقهتلى
ــۇ  چــاغالردا مۇســۇلمانالر جهمئىيتىنىــڭ ئهھــۋالى ھهرگىزم

ئىسالم جهمئىيهتلىرى فرانسىيه ، ھازىرقىدهك ئهمهس ئىدى
 ئهسىرلهر ،ئىلگىرىكى يېقىن دهۋرلهرگىچهتاجاۋۇزچىلىقىدىن 

 بارلىققا كهلگهن پاساتچىلىقالر  كهيىنىدىن-مابهينىده كهينى
  .قالمىغانلىپ ېبىلهنمۇ ھازىرقىدهك ھالهتكه ك

ــ ــلهن يدىنى ــدىيه بى ــال ئى ــات رېئ ــ ئوتتۇرھاي سىدىكى ى
مهۋىيلهر دهۋرىــدىن ۇبۆلۈنمىچىلىــك ئىــسالم تارىخىــدا ئــ

 لـــېكىن بىــر پۈتــۈن مۇســـۇلمانالر ،باشــالنغان بولــسىمۇ
ـــۇلىجهمئىي ـــڭ ئۇس ـــدىلىرىگه بۇزغۇنچىل-تىنى ـــق قائى ى

مهركىزى ھۆكۈمهت ھۆكۈمرانلىق سىياسىتى ۋه ، سااللمىغان
لـۈك بۇزغـۇنچىلىقالرنى ۆ مۈلـۈك سىياسـىتىده بىـر ب-مال

 مهركىزى ھۆكۈمهتتىن باشـقا ،بارلىققا كهلتۈرگهن بولسىمۇ
قائىدىلىرى ئۆز رولىنى -بارلىق جايالردا ئىسالمنىڭ ئۇسۇل

 جـۈزئى ،ۇئۇالرنىڭ ھاياتىغا كۇللى بوالمـد، جارى قىلدۇرۇپ
 ...بوالمدۇ ئىسالمىي ئۇقۇمالر ھۆكۈمرانلىق قىلىپ كهلگهن 

قىالرنىــڭ ھهممىــسىدىن مــۇھىمراقى، جهمىئــيهت ىرىيۇق
لگهن ۈيۈرگـــۈز، تـــۈزۈلگهنتـــۈزۈملىرى ئىـــسالم ئاساســـىدا 

ئىتىنىڭ قـــانۇن ىقانۇنالرنىـــڭ ھهممىـــسى ئىـــسالم شـــهر
ىن تۈزۈلمىلهرد-قانۇنھهرگىزمۇ باشقا ، دهستۇرىدىن ئېلىنغان
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قى ىرىكلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىـق دهۋرىـده يـۇقۈتۈر.ئېلىنمىغان
ئهھۋال شۇنداق تۇرۇپمۇ ، بۆلۈنمىچىلىك تېخىمۇ كېڭهيگهن

ــسالمىي  ــالىس ئى ــۇملىرى خ ــشلىرى ۋه ئۇق ــيهت ئى جهمئى
 كىـشىلهرنىڭ شۇنداقال، ئۇقۇمالر ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلغان

رلىرى تهسهۋۋۇ، مۇئامىلىلىرى، ئهخالقى، تىىلىي پائالىيهئهم
  .ۋه پىكىرلىرى ئىسالمىي بولغان

ⅧⅩ-،ⅨⅩ-،ⅩⅩ-ـــاخىرقى ىچهئهســـىرگ  ســـوزۇلغان ئ
 ئۇرۇشىغا قهدهرمۇ مۇسۇلمانالرنىڭ بقېتىملىق ئهھلى سهل

  .قىدهك بولغانىرىئهھۋالى يۇق
مۇشۇ قېتىمقى ھۇجۇمدىن كىيىن مۇسۇلمان جهمئىيهتلهرده 

كىتابچه ئاشۇ  بۇ .كۆپهيدى) يۇچۇقالر( بۇزۇقچىلىقالر، ئىختىالپالر 
بۈيۈك ھهممىنى ئۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان بىـر پۈتۈنلـۈككه ئىـگه 

 بىلهن بىرى-قانداق بولۇپ ھازىرقىغا ئوخشاش بىر،ئىسالمنىڭ 
 ئىخالس بىلهن ياكى ئىخالسـسىز ھالـدا ئـادا ،يوقمۇناسىۋىتى 
ۋه بـۇ  ىنىپ قالغانلىقىنى ئۇقۇمىغا ئايل»ئىبادهت«قىلىدىغان 
 قــسهت قىلغانــدهك ئىــسالم بولمىــسىمۇ ، ئــالالھ مهئىبــادهتلهر

ئۇنى ئالالھنىڭ ئالدىغا بارغاندا ئالالھ ئۇالردىن، ئۇالر كىشىلهرنىڭ 
ــدىغان  ــالالھتىن رازى بولى ــئ ــسالم دهپ چۈشىنىۋېلى نىڭ شئى

  !سىتىده يېزىلدىقرىش مهېرۇتۇپ بوسهۋهبلىرىنى ي
تىـشنىڭ قانـداق پهيـدا بولغـانلىقى ۋه ېئېغىپ كخىل بۇ 

 بۇ ،ۇزۇنغا سوزۇلغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن چېغىمىزدا ئ-ئۇزۇندىن
مىكىرلهرگه -قهست ۋه ھىيلهىئىشالرنىڭ پهرده ئارقىسىدىكى سۈي

ئـالالھ تهرهپـكه ... سـهگهكلىك بىـلهن مۇئـامىله قىلىـشىمىز 
مۇسۇلمانلىق  ...ئۆزلۈكىمىزگه قايتالىشىمىز  ...قايتالىشىمىز 

چى زگـۈكه يهتكۈسهتقـمه.ھالىتىمىزگه قايتالىشىمىز مـۇمكىن
  .ۇرتئالالھ
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                                                         ‐‐ 
  . مۇھهممهد قۇتۇب

  
  
  

  نىڭ مهنىسىئىسالم ئۇقۇمى
ـــداق  ـــۇرۇنقى مۇســـۇلمانالر ئىـــسالمنىڭ مهنىـــسىنى قان ب
چۈشهنگهن؟ ئۇنىڭ مهنىسىنى بىز قانداق چۈشىنىشىمىز كېرهك 

  ؟
ئىـــسالمنى ھـــازىرقى دهۋرده ئىلگىرىكـــى مۇســـۇلمانالرنىڭ 

 ھاياتتىن ئايرىلغان ھالدا ئهمهلىي دېگهنچۈشهنگهندهك ئىسالم 
نهفـله ، ئىنـسان پهرز، غان ئىبادهتلهر يىغىندىسىىدىئادا قىلىن

 ،ئىبادهتلهرنى ئادا قىلىـش جهريانىـدا ئـالالھ تهرهپـكه يۈزلهنـسه
 ،هپ بهرگهن ئۆلچهملهر ئىچىده بولسالئىبادهتلىرى ئالالھ بهلگىل

 بولمىسىمۇ بولىدۇ دهپ  بويىچه ئالالھنىڭ كۆرسهتمىلىرىىتۇرمۇش
  .چۈشهنمىگهنلىكىده ھېچقانداق شۈبھى يوق 

ئالالھنىڭ رهھمىتى  ‐‐ئۇالر ئىسالمنى ھهقىقهتهن پهيغهمبهر 
 ئۇ زاتتىن ساھابىلىرى ۋه ،چۈشهنگهندهك ‐‐ۋه ساالمى بولسۇن 

تۇلــۇق ا ئۇالرنىــڭ ئهگهشــكۈچىلىرى چۈشــهنگهندهك ئالالھقــ
ئىنــساننىڭ ئىچكــى ۋه تاشــقى ۋۇجــۇدى ئالالھقــا ، بويــسۇنۇش

، تۇيغـۇلىرى-سېھ، ساننىڭ پىكىرلىرىنئى، يۈزلهنگهن بولۇش
ــي ــالالھ بھهرىكهت- ئىــشئهمهلى ــرى ھهممىــسى ئ ــتكهن ېلى كى

  .دهپ چۈشهنگهن شۇ بولبويىچه ىھۆكۈمنىڭ دهستۇر
 مـۇھهممهد، ىن باشـقا ئىـالھ يـوقتبىر ئالالھ«مۇسۇلمانالر 

 ، شاھادهت كهلىمىسىنىدېگهن »ئالالھنىڭ ھهق پهيغهمبىرىدۇر
روھ چوڭقۇرلىقى بىلهن ھاياتتا قارارگاھى ۋه ھېچبىـر تهسـىرى 
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دىغان سۆز غىزىنىڭ ئۇچچىدا ئېيتىپ قۇيسىال بۇلىې ئ،بولمىسىمۇ
  .دهپ چۈشهنمىگهن

 بۇ شـاھادهت دېگهن »ىن باشقا ئىالھ يوقتبىر ئالالھ«ئۇالر 
، ۇرت كائىناتنىڭ بىردىنبىر ئىگىسى ئـالالھكهلىمىسىنى مۇشۇ

تهبىئهتته يۈز بهرگهن ھادىسىلهرنىڭ بىردىنبىر پىالنلىغۇچىـسى 
لهر قورقۇش قهلب، ۇرتئىبادهت قىلىشقا اليىق زات ئالالھ، ۇرتئالالھ

ۋه تهقۋادارلىق بىلهن يۈزلىنىشكه تېگىشلىك بولغان بىـرال زات 
قــۇدرهت -مهس كــۈچمىــرىلېھايــاتلىقنى بهرگــۈچى ي، ۇرتئــالالھ

 قورقـۇش يـاكى گهئالالھنىـڭ غهيـرى، ۇرتئىگىسى بىـرال ئـالالھ
 باشقا ئاسمانالر ۋه ئالالھتىن، ئىبادهت قىلىش بىلهن يۈزلىنىش

دىكى قايسىبىر كۈچ ئىگىسى كىشىلهرگه پايدا ياكى زىيان زېمىن
 پانـاھ تىلهشـكه ئـالالھتىن، لـۇشو ئويـدا بدېگهن يهتكۈزهلهيدۇ

قىالردىن ىرىئۇالر يهنه يۇق. ۇر دهپ چۈشهنگهنترىكېگىشلىك شېت
 كهلىمىنىڭ دېگهن »ىن باشقا ئىالھ يوقتۇرتبىر ئالالھ «ھالقىپ

ُقْلَنا اْھِبُطوْا ِمْنَھا َجِمیعًا َفِإمَّا َیْأِتَینَُّكم ﴿   : خۇددى الالھ قۇرئاندامهنىسىنى
ْیِھْم َوالَ       ْوٌف َعَل وَن   مِّنِّي ُھًدى َفَمن َتِبَع ُھَداَي َفَال َخ ْم َیْحَزُن روْا    ○ ُھ ِذیَن َكَف َوالَّ

ھهممىڭالر بۇ ‹: ئۇالرغا «﴾َوَكذَُّبوْا ِبآَیاِتَنا ُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن
يهردىن چۈشۈڭالر، سىلهرگه مهن تهرهپتىن بىر يول كۆرسهتكۈچى 

) تتهئـاخىره(كېلىدۇ، يولۇمغـا ئهگهشـكهنلهرگه ) يهنى پهيغهمبهر(
دېـدۇق، كـافىرالر ۋه بىزنىـڭ › قايغۇ بولمايـدۇ-قورقۇنچ ۋه غهم

ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ئهھلى دوزاختۇر، ئـۇالر دوزاختـا 
ـــدۇ ـــۈ قالى ـــۈره بهقهره  (» مهڭگ ـــايهتلهر-39 ‐‐ 38س دهپ ) ئ

ــدهك  ــات، ئىنــسانىيهتكه شــهرىئهتئېيتقان ــانۇنھاي ،  ئۈچــۈن ق
پۈتـۈن شـهيئىلهرگه ، رىـدىغان ئۈچۈن دهستۇر تۈزۈپ بېهتمهئىش

يالغۇز ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان ۋه ھۆكۈمرانلىـق قىلىـدىغان 
-كى كۈچدىزېمىن- باشقا ئاسمانئالالھتىن، ۇرتبۈيۈك زات ئالالھ

بىرى بولـسۇن، ئۇنـداق قىلىـشقا قۇۋۋهت ئىگىلىرىدىن قايسى 
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ــدۇ ــدىن  يارىماي ــۇقى ئهزهل ــسانىيهتنىڭ ئىگىلىــك ھوق ھهم ئىن
ئـادهم ،  ئىلگىرىمۇ ئالالھنىـڭ ئىلكىـده بولغـانيارىتىلىشتىن

غا چۈشكهنده بۇ ئىـش ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله تهڭ زېمىنئاتىمىز 
   . دهپ چۈشهنگهنچۈشكهن

ئـۇالر  .مانا بۇ پۈتۈن تـارىختىكى ئىنـسانىيهتكه الزىـم ئىـش
يىچه وئالالھنىڭ تهلىپى ب، ئالالھنىڭ ھىدايىتىنى چىڭ تۇتۇشى

 ئـۇالر مۇسـۇلمان ، قىلمايـدىكهنئهگهر ئۇنـداق . الزىـمياشىشى
ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ســاالمى  ‐‐ئــۇالر مــۇھهممهد . ئهمهس
نى  شاھادهت كهلىمىسىدېگهن ئالالھنىڭ ئهلچىسى ‐‐ بولسۇن

ــدا ــالھ قۇرئان ھِ   ﴿ :ال ِإْذِن الّل اَع ِب وٍل ِإالَّ ِلُیَط ن رَُّس ْلَنا ِم ا َأْرَس ــز « ﴾ َوَم بى
ئهت قىلىنىش ئۈچۈنال ئهۋهتتۇق ھهرقانداق پهيغهمبهرنى پهقهت ئىتا

ــا ئىتــائهت قىلغــانلىق ( ــائهت قىلغــانلىق ئالالھق ئۇنىڭغــا ئىت
 ئۇ ئىنسانىيهتكه ،دهپ ئېيتقاندهك) ئايهت-64سۈره  -4(» )بولىدۇ

سانىيهت نئى، ش ئۈچۈن ئهۋهتىلگهنئورۇندائهلچىلىك ۋهزىپىسىنى 
گىشلىك بولغان ھىدايهتنى ئېلىپ ېبويسۇنۇش ۋه ئهگىشىشكه ت

ئالالھقـا ، پهرمـانىنى يهتكۈزگـۈچى-رهببىنىڭ ئهمىـر، هلگۈچىك
ئىتائهت قىلىش بىلهن بىلله ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش الزىم دهپ 

   .چۈشهنگهن
 ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه سـاالمى بولـسۇن ‐‐ پهيغهمبهر

،  تهدبىقلىغۇچى جانلىق ئهمهلىيهتكهئهرشتىن چۈشكهن ۋهھىينى
مۇسـۇلمان جامائهتنىـڭ ، لغـۇچىلىرىده ئـۈلگه بوھهرىكهت-ئىش

، ئۇســـتازى ۋه مـــۇئهللىمى، لىگۈچىـــسىىرهھبىـــرى ۋه تهربىي
  .زۇلمهتلهرنى يۇرۇتقۇچى نۇردۇر
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 ‐‐مۇھهممهد ، ىن باشقا ئىالھ يوقتدىكىلهر بىر ئالالھىرىيۇق
 ئالالھنىڭ ئهلچىسى ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن

نىقـسىز ئۇقـۇمى ې يـاكى ئيمۇمىوهتنىڭ ئ كهلىمه شاھاددېگهن
 .نىـدۇىتىبارغا ئېلې ئادهم ئتهسدىق قىلغان ئۇنى دىلدا ،بولۇپ
تىـده ىئـادهم ئـۆز ئهمهلىيتهسـدىقلىغان  ئۇ كهلىمىنـى ،چۈنكى

 نسىدىىئىنسان ئىدىي .ئىسالم ھهقىقهتلىرىنى شهكىللهندۈرىدۇ
ئۇنى ، كهقارار ئالغان بۇ مۇقهررهرلىك ئىنسان ھاياتىنى ئۆزگهرتىش

ــا ــوغرا يولغ ــكهت ــا   ... يىتهكلهش ــڭ يولىغ ــقائالالھنى  باشالش
  .كاپالهتلىك قىلىدۇ

 نىڭ يوليۇرۇقلىرى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم»قۇرئان كهرىم«
 ئهمهلىـي نىـڭ ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐

نىقــسىز ېئيــۇقىرىقى گهن كــېڭهيلىــرى بىــلهن ھهرىكهت-ئىــش
بــۇ  .تۈرلــۈك ئۇقـۇمالر بارلىققــا كهلـگهن،يهنه ئۇقۇمـدىن باشـقا 

ــــۇم ــــۇلمانالرى ئىلگىرالرنىئۇق ــــى مۇس ــــزلهردهك ك  گهرچه بى
-، ئــۇ ھهقــته بىــز يازغانــدهك كىتــاب»پهلــسهپهلهشتۈرمىگهن«

 چوڭقۇرلىقىدا چوڭقۇر بنىڭ قهلئۇالر،ژۇرنالالرنى يازمىغان بولسىمۇ
-پىكىرلىـرى ۋه ئىـش، تۇيغـۇرىلىرى-سې ھـ،يىلتىز تارتىـپ

كه قهلـب مۇسۇلمانالر ئىلگىرىكى .ئهتكهنلىرىده ئهكىس رىكهتھه
قـوالق بىـلهن ، كۆز بىـلهن كـۆرگىلى شۇرۇنغان توغرا نىيهت،وي

ــاڭلىغىلى بول لىقتــا ئىپادىلنىــدىغان ئهمهلــلهر رېئال، ىــدىغانئ
بۇنـداق تـوغرا ،  ئۇ ئىسالم بولمايـدۇ،سۈپىتىده روياپقا چىقمىسا

ـــيهت  ـــسىدا رېئالنى ـــڭ تارازى ـــده ئ،لىقنى ـــڭ ئۆلچىمى الالھنى
بۇ  . چۈشهنچىده بولغاندېگهنيارىمايدۇ ، ھېچنهرسىگه ئهسقاتمايدۇ

 ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐توغرىدا پهيغهمبهر 
ـــتىن ، ئىمـــان كۆڭۈلـــده ئـــارزۇ قىلىـــش «: ســـىرتقى جهھهت

 بهلكى قهلبته قارار ئالغان ئهمهلىيهت ،زىننهتلىنىش بولماستىن
   .دېگهن »دۇرىنهرسئىسپاتلىغان 
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 بىلىم دائىرىمىزنى چۈشىنىشتىكى نىبىز خۇسۇسهن ئىسالمى
 بـۇ سـۆزنىڭ ،نى پهلسهپىگه ئايالندۇرساقى بۇ ئىدىي،كېڭهيتىپ

نهقهدهر  مهنىـسىنىڭ دهرھهقىقهتلىكـى ۋه ئىنـسان ھاياتىـدىكى
ــهنور ــۇپ ي ۋهش ــۇرلىقىنى تون ــزې چوڭق ــرهر  .تىمى ــسان بى ئىن

ـــدىن ت ـــائهتلهنوپىكىرى ـــۇق قان ـــردىن ل ـــۇ پىكى گهنلىكى ۋه ب
 قانائهتلهنگهن ئۇنىڭئۇنداقتا ، س قىلىدىكهنېتۇيۇنغانلىقىنى ھ

پىكىرىنــى ئــۆزى ئۆزگهرتىــشى يــاكى باشــقىالرنىڭ ئۆزگهرتىــشى 
.  بـۇ مۇنـازىره تهلهپ قىلمايـدىغان پاكىـت،چـۈنكى .سىزھاجهت

ــېكىن ــى ،ل ــڭ قهلبىڭىزدىك ــۇ پىكىرنى ــي ب ــا رېئال ئهمهلى لىقت
لهرنىڭ ى بۇنداق ئىدىي، ياكى ئورنى بولمىساھېچقانداق تهسىرى

ئهگهر ئۇنـداق بولمايـدۇ . خاالس، ھهممىسى بىر ئالدامچىلىق 
 ئىــشيـوقىالڭ ، لىقتىكى بـۇ ئــاجىزرېئــال،  تهقـدىردىمۇدېـگهن

  . ھاياتلىق چاقىنى ئالغا سىلجىتىشقا كۇپايه قىلمايدۇ
دا كىچىككىـنه بىـر ىزبهزىده خىيـال قىلىـپ ئولتـۇرغىنىڭ

ۋېتىدىغاندهك ۈلهندۈرھهرىكهتىلهن پۈتۈن بىر كائىناتنى كۈچهش ب
 ،ىزئهمهلىيهتـته بولــسا ئۈسـتهلنى مېدىرلىتالمايــس، ىزئوياليـس

 ئـۇ ،چۈنكى . ئهمهسمۇمكىنبولسا كۆتۈرۈشتىن ئېغىز ئېچىش 
 ىڭىز ئهگهر ئۈسـتهلنى زادى يۆتكىمىـس. ئېغىـر كېلىـدۇىزگهس

ياكى   كېرهكىزىڭ ئىتتىرىشيىغىپ ىزنى ئۇنداقتا كۈچۈڭ،بولمىسا
لىقتىكى ئورنىنى رېئالنىڭ ىزشۇرۇن رىغبىتىڭودىكى يىزكۆڭلۈڭ

قارشـى مهيدانـدا -مۇىئالدى بىـلهن قـار،  كېرهكىزئۆستۈرۈشىڭ
كـۈچ داۋاملىـق يىن ېـك، يىغىـشىڭىزتۇرۇشقا يهتكۈدهك كـۈچ 

 ققـارېئال ىـزكىتىڭى ھهرسىيسېھدىال شۇن . كېرهكتوپلىشىڭىز
  .ىڭ ئۆلچىمى بولىدۇرۇننو ئھهرىكهت، ئايلىنىدۇ

بــۇ ئىنــسانىيهت دۇنياســىغىال خــاس بولغــان ھهقىــقهت 
، تهبىـئهت ھهقىقهتلىرىنىـڭ بىـرىكاتتا  بهلكى ئۇ ،بولماستىن

  .شۇنداقال مهۋجۇدات قانۇنىيهتلىرىنىڭ بىرىدۇر
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ــــان ھهرىكهت ــــىپ قىلغ ــــىنىالرنى كهش ــــدىغان ماش لىنى
ال كهشپىياتچىالرنىڭ ھهممىسى كۆڭۈلگه پۈككهن كۈچنىڭ ئـۆزى

شـۇرۇن وبهلكـى بـۇ ي، كهشپىياتتا بىر نهرسىگه يارىمايدىغانلىقى
ــۈچ ــيهتكه كه،كــۈچنى ئاشــكارا ك ــى ئهمهلى ــدىكى نىيهتن  كۆڭۈل

-مۇىپهقهت قــار بــۇ كــۈچيىغقــان ، ئايالنــدۇرۇش كېرهكلىكىنــى
 غالىپ بهلكى قارشى تهرهپتىن ،تىدىغان بولماستىنېقارشىلىققا ي

دىن ئهمهلىيهتـته كـۆزلىگهن  ئانـ،بولغاندىالكهلگۈدهك دهرىجىده 
  .رىشكىلى بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويغانېنهتىجىگه ئ

ۋه بـۇ كـۈچنى  ئايالنـدۇرۇششۇرۇن كۈچنى ئاشكارا كۈچكه وي
ئاندىن تهلهپكه اليىق ، ن غهلبه قىلغۇچه ئاشۇرۇشقارشى تهرهپتى

مۇشۇ ھهقىقهت ئۈستىده پۇت تىرهپ تۇرىدىغان ،  قىلىشھهرىكهت
  .تۇرھهرىكهتىڭ قانۇنى بولغان چوڭ تهبىئهتن

سى ئۆزلۈك قانۇنىيتىگه ئاساسهن سهيرى پسانىيهتنىڭ نهنئى
 ي ۋه مهنىۋىي ماددى،قىلىدىغان تهبىئهتنىڭ بىر قانۇنىيتى بولۇپ

مىده ماددا ىھازىرقى زامان ئىل .تهبىئهتنىڭ يادرولىرىدا پهرق يوق
  .لىنىدۇ ببىلهن يادرو بىر نهرسه ھىسا

شۇرۇن كۈچ وه ئايلىنالمىغان كۆڭۈلدىكى يكھهرىكهتئهمهلىي 
چۈنكى ئۇ ئۆزىنى داۋانالر ، ئهرزىمهيدۇھېچ نهرسىگه ) ياخشى نىيهت(

ئىنسان ھاياتىدىكى قارشـى تهرهپـكه ، ئالدىدا سىناپ كۆرمىگهن
ڭىپ تاشالش ئۈچۈن بىرىىنچى قېتىم ېتاقابىل تۇرۇش ۋه ئۇنى ي

نىڭ ھهرىكهتهقىقى ئاندىن ئهمهلىي ھاياتتا ھ، رۇندا تۇرۇشوتهڭ ئ
شۇرۇن كۈچنى ئاشـكارا كـۈچكه ونهتىجىسىگه ئېرىشىش ئۈچۈن ي

تهبىئىي « كۇپايه قىلمايدىغان »كۆڭۈلدىكى نىيهت« ،ئايالندۇرمىسا
  :مىلهر ئىكهنلىكىگه قاراپ باقايلىېنىڭ ن»تۇسالغۇالر

 تۇرغان تۇسالغۇالر كۆپ يوشۇرۇنئىنساننىڭ روھى دۇنياسىدا 
  .اتتىكى تۇسالغۇالرمۇ شۇنچه كۆپ ھايرېئال ،بولغاندهك
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، كۆنۈپ قېلىش:ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسىدىكى تۇسالغۇالر 
 زىقىش،ىـقوالي ۋه شېرىن ھاياتقـا ق، ئادهت-ئۆرپ، ئادهتلىنىش

ــا ــيىن، مۇشــهققهت-جاپ ــپ، قىــستاق-قى چارچــاش ۋه -ھېرى
، ھاكازاالردىن ئىبارهت بولۇپه ۋ،خهتهرلهرنى يامان كۆرۈش-خىيىم

 يهنى كۆڭـۈل ،»كۆڭۈل خاھىشى« ئاتالغۇسى يمۇمىوئۇالرنىڭ ئ
-كۆڭۈلنىـڭ تهلهپ رىش،ىتارتقانلىكى نهرسىلهرنىڭ كهينىگه ك

   .جا كهلتۈرۈشتۇرهسهتلىرىنى بقمه
 تۈزۈم، يزوراۋان ئىجتىمائى :سىرتقى جهھهتتىكى تۇسالغۇالر

ۋاتقان ۋه ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ۇجهمئىيهتته مهۋجۇت بولۇپ تۇر
ــۇپئۆزگهرتكــۈچى ــۈچلهر بول ــۇمىو بۇالرنىــڭ ئ، ك  ئاتالغۇســى يم

 سۆز ئۆزىگه بهلگىلهنگهن بهلگىلىمىدىن دېگهن تاغۇت .ۇرت»تاغۇت«
  .مهكتۇرېتىش دېتىش ۋه توغرا سىزىقتىن چىقىپ كېئۆتۈپ ك

سـىرتقى جهھهتـتىن ، خـاھىش-ئىچكى جهھهتتىن كۆڭۈل
، رۇنـدا تـۇرۇشو ئالدى بىلهن تهڭ ئ،قا قارشى تۇرۇشتا»تاغۇت«
تى ۋه ئالالھنىڭ ئىرادىسىگه مـاس ىندىن كائىناتنىڭ قانۇنىيئا

ھهسسىلهپ كۈچ ،رىشىشېكه ئھهرىكهتقهدهمده مېڭىشتىكى توغرا 
 ئايالنـدۇرۇش كۈچنى ئاشكارا كـۈچكه يوشۇرۇن ،ئاشۇرۇش ئۈچۈن

  .گىشلىك بولغان چوڭ دۈشمهندۇر ېت
 سـىرتقى تهرهپـتىن ،»ىخاھىـش-كۆڭۈل«ئىچكى تهرهپتىن 

 ،مــۇ ئېغىــر ۋه قــاتتىق بېــسىمغا ئىــگه بولغــانلىو ت»تــاغۇت«
شـۇنىڭ  . كۈچتـۇر»ئهمهلىـي« قىلىۋاتقـان ھهرىكهتلىقتا رېئال

تهرلىك ېال يىشىئۈچۈن بۇ كۈچلهرگه قارشى تۇرۇشتا نىيهتنىڭ بول
لهرنـى بارلىققـا كهلتـۈرۈش ھهرىكهتئهمهس، ساغالم يولدا تـوغرا 

ىشكه توغرا ئىرىشقارشى تۇرۇشتىن ھالقىپ ئۈستۈنلۈككه ،ئۈچۈن 
  .كىلىدۇ

، پرىنـسىپ  پرىنسىپلىرىدىن بىـر-سنىڭ قائىدهپمانا بۇ نه
ــده ــاتلىق قائى ــسىپ-ھاي ــر پرىن ــسىپلىرىدىن بى ــۇپپرىن  ، بول
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ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ســاالمى  ‐‐ ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى
 :قتىنى بىلىش ھهقىقىتىده بىلگهنلىكى ئۈچۈنۇبۇ ن ‐‐ بولسۇن

ى جهھهتتىن زىننهتلىنىش بىلهن ئىمان ئارزۇ قىلىش ۋه سىرتق«
ئهمهلىيهت ئىسپاتلىغان   بهلكى قهلبته قارار ئالغان،،بولماستىن

 دئۇنىــڭ تــۇنجى ئهۋال،  ســۆزنى ئىيتقــاندېــگهن »دۇرىنهرســ
سىلىرىنى پساھابىلىرىمۇ ئۇ چۈشهنگهندهك چۈشهنگهنلىكتىن نه

-ئىــسالم قائىــده تــوغرا مهنھهجــگه ئاساســهن قــۇرۇپ چىقىــش،
-ا ئاساسهن جهمئىيهت بهرپا قىلىش ئۈچۈن ھارمايلىرىغپرىنسىپ
كۈرهش قىلغـان ۋه بـارلىق تىرىـشچانلىقلىرىنى سـهرپ تالماي 
  .قىلغان

قىممىتى نېمه لىقىدا خالىس ۋه ياخشى نىيهتنىڭ رېئالھايات 
  بى بار؟ىئهينېمه ياكى يهنه ئۇنىڭ ! ؟بار

سهن خىيال . ئۇنىڭ كهمچىلىكى ئۇ ھهقىقهتهن ئالدامچىدۇر
 بهلكى چۈش كۆرگىنىڭده كىچىككىنه بىر ،ئولتۇرغىنىڭدا سۈرۈپ

لهندۈرۈشــكه قــادىر ھهرىكهت بىــلهن پۈتــۈن كائىنــاتنى ھهرىــكهت
لېكىن سهن بىر ئۈسـتهلنى يـۆتكهش  بولىدىغاندهك ئوياليسهن،

ــــۈچ، ــــك ك ــــۈن قانچىلى ــــشچانلىق  ئۈچ ــــك تىرى قانچىلى
  تىدىغانلىقىنى تېخى تهجرىبه قىلىپ كۆرمىدىڭ؟ ېك

 لىرىڭ غۇبارسىز،ھهرىكهت قهلبىڭ پاكىزه، ،دىنىڭئىخالس سهن
ئـالالھ رازى بولىـدىغان  ئالالھقـا يـېقىن، تهبىئىيتىڭ راۋرۇس،

 توغرا، ئهمهللهرنى قىلغۇچى ئىكهنلىكىڭدىن قانائهتلهنگۈچىسهن،
ــ ... ــېكىن س ــهندىنېل ــه س ــدۈرگهن نهرس ــهن ،نى قانائهتلهن  س

شنى تهلهپ قىزىقىدىغان رىغبهتلىرىڭدىن بىرهرسىدىن چهكلىنى
ئادهتلىنىــپ قالغــان  قىلــسا يــاكى ســهن كۆنــۈپ قالغــان،
يـاكى ياشـاۋاتقان  سه،ېـئىشلىرىڭنىڭ بىرهرسىنى ئۆزگهرتكىن د

جهمئىيهتنىڭ ئهنئهنىلىرىدىن بىرهرسىنى ئۆزگهرتىشىڭنى تهلهپ 
يــاكى ســهندىن كىــشىلهرنىڭ تــوغرا يولــدىن بۇرۇلــۇپ  قىلــسا،
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ن جىنــايى ش ھاســىل قىلغــاىرىيىن ئــۆزگېــكهتكهنــدىن ك
يـاكى  قىلمىشلىرىغا روبىرو قارشى تۇرۇشـىڭغا مۇھتـاج بولـسا،

رۇنغـۇچىالرنى يولۇڭـدىن ونى توغرا يولۇڭدىن بۇرۇۋېتىـشكه ئېس
-شۇالر سهۋهبلىك سـاڭا دهرت قوغلىۋېتىشكه ھاجىتى چۈشسه،

كۈلپهتلهر ۋه مهھرۇم قېلىشالر -ئازار ھهسرهتلهر،-قايغۇ ئهلهملهر،
دىڭ سهندىن جىمىي تاغۇتالرغـا قارشـى  ئاشۇ ئېتىقا...، يهتسه

-يىمېىڭ خبۇنىڭ نهتىجىسىده ھايات تۇرۇشۇڭنى تهلهپ قىلسا،
نېمه نىڭ مهيدانىڭ ې شۇ چاغدا س...، خهتهرلىرىگه دۇچ كهلسه
ــده  ــدۇ؟ ئىدىيهڭ ــۇرۇنبولى ــڭ يوش ــشى نىيهتنى ــاقالنغان ياخ  س

  بولىدۇ؟نېمه تىكى ئورنى »لىقرېئال«
 تۇرغان ئاشۇ توغرا نىيهتسىز يوشۇرۇنكۆڭۈلده ، دهرھهقىقهت

ــداق ئهمهلنىــڭ، ــداق شــهيئى ۋه ھېچقان نىــڭ ھهرىكهت ھېچقان
لىقىـدا ئهمهلىـي رېئالھايـات  ...، لېكىن. قىممىتى بولمايدۇ

 قىلىدىغان ئاشكارا كۈچكه ئايلىنالمىغان يالغۇز تـوغرا ھهرىكهت
  ! قىممىتى بولسۇن؟نېمه نىيهتنىڭال 

ئىمان «): ه ساالمى بولسۇنئالالھنىڭ رهھمىتى ۋ(پهيغهمبهر 
ــلهن  ــنىش بى ــتىن زىننهتلى ــىرتقى جهھهت ــش ۋه س ــارزۇ قىلى ئ

ئهمهلىيهت ئىسپاتلىغان   بهلكى قهلبته قارار ئالغان،،بولماستىن
 سۆزىنى كىچىـك ئىـشنى چوڭـايتىش ئۈچـۈن دېگهن» دۇرىنهرس
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى  ‐‐ياكى رهسۇلۇلالھ ! مىدۇ؟دېگهن

رى پهللىگه يهتكهن ىىزمچىالر ئىچىدىكى ئهڭ يۇقالرېئ ‐‐ بولسۇن
  ىزمچىمۇ؟؟رېئال

ئۇنىـڭ  مۇشۇ ياخشى نىيهتتىن كۈتۈلگهن ھهقىقى كۈتۈلمه،
قا قارشى »تاغۇت«سىنىڭ ئىچكى تهرىپىدىن بارلىققا كهلگهن پنه

ئهگهر ياخــشى نىــيهت ئهمهلىــيهت  .تۇرۇشــقا قــادىر بواللىــشىدۇر
قارشى تۇرغاندىن سىرت  المىسا،لىقىدا قارشى تۇرۇشقا ئايلىنرېئال

 ئۇنداقتا ئۇنىڭ ئېچىلغـان ۋاقتىـدىكى ،ئۈستۈنلۈك قازىنالمىسا
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ئهمما ئۇزۇن  لىمۇ مهپتۇن قىلىدىغان،وسى ئادهمنى تىگۈزهل مهنزىر
ىـدىن قانـداق پهرقـى »مامكاپ گۈل«تىدىغان ېئۆتمهي توزۇپ ك

ىسه  بىرال پۈۋل،رۇنغان بىلهنوياكى تۇتقاندا يۇمشاق ئ! بولسۇن؟
ــشىپ ك ــدىغان ېبوشــلۇققا تارقىلىــپ تۈگى ــاق«تى ــن »توزغ تى

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم پهقهت ! قانچىلىك ئارتۇقچىلىقى بولسۇن؟
 رېئـالئـۇنى . شى بىلهنال كۇپايىلهنمىدىۇياخشى نىيهتنىڭ بول

. تىن ئايرىــپ قويمىــدىھهرىكهتــئهمهلىيهتتىكــى نهتىجىلىــك 
ال » كىـشىلهرئىمـان ئېيتقـان» «قۇرئان كهرىم«شۇنىڭ ئۈچۈن 

ــتىنېد ــق،مهس ــى داۋاملى ــشى  « بهلك ــان ۋه ياخ ــان ئېيتق ئىم
 ته قارار ئالغان،قهلبمانا بۇ . هيدۇد» ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهر

 مۇشـۇ سـهۋهبلىك ئىـسالم .ئهمهلىيهت ئىـسپاتلىغان نهرسـىدۇر
 ئۇ تهبىئهتنىڭ تهبئىيلىكى ۋه ،چۈنكى. بولدى» پىترهت دىنى«

   .هن ماس قهدهمده ماڭىدۇتى بىلىمهۋجۇدات قانۇنىي
 

        
  

 مۇسـۇلمانالر ئىـسالم دمانا بۇ بىـز ئېيتقانـدهك تـۇنجى ئهۋال
-الر ئىچىدىن بىر قائىدهپرىنسىپ-توغرۇلۇق چۈشهنگهن قائىده

-ئۇالر ئىـسالمىي ئۇقۇمـدىكى مۇشـۇ قائىـده . بولدىپرىنسىپ
ــى  نى بىلگهنلىكلىــرى ئۈچــۈن،پرىنــسىپ ئىــسالمىي پىكىرلهرن

 . قىلدىھهرىكهت دۇنيادا ئهمهلىي رېئالقا چىقىرىش ئۈچۈن دۇجۇۋ
ياخشى « ۋه »ئارمانالر-ئارزۇ«بوشلۇققا ئېسىلىپ قالغان گۈزهل 

  . بولدى قىلمىدىال بىلهن»نىيهتلهر
 قىلغان ھهرىكهتئۇالر بىر تهرهپتىن شهخسىي پائالىيهتلهرده 

 ۋه ئىسالم يهنه بىر تهرهپتىن ئىسالمىي جهھهتلهر قۇرۇلۇشى بولسا،
  . قىلدىھهرىكهتلىقىدا رېئالدۆلىتى قۇرۇلۇشىنىڭ ماددىي 
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 مۇسۇلمانالردىن ھېچبىرسى ھهقىقهتهن ئـالالھ دتۇنجى ئهۋال
سىلهرنىڭ ئىچكى ئهھۋاللىرىـدىن پنه لهرنىڭ ئىگىسىدۇر،قهلب«

غان ياخـشى نىيهتلهرنـى يوشـۇرۇنئهمهللهر كهينىگه  خهۋهرداردۇر،
 ىــي ئهمهل،تىقادقــا تايىنىــپېئ- ئهقىــدهدېــگهن »بىلگۈچىــدۇر

مۇقارشى ئىش ىلىرىده ئىسالمغا قارھهرىكهت-پائالىيهتلىرى ۋه ئىش
 دېگهنيىش مۇمكىن بولىدۇ ې د»مۇسۇلمان« ئۆزلىرىنى ،قىلسىمۇ

ـــان ئهمهس ـــهنچىده بولغ ـــى.چۈش ـــيهت« ، بهلك ـــلهن »نى  بى
 ئىككىــسىنىڭ بىرىنــى يهنه بىــرى بولماســتىن »ئهمهلىــيهت«

ــدىغا ــۇققىلى بولماي ــى دهپ ئ ــى تهرىپ ــىنىڭ ئىكك ــر نهرس ن بى
لىقتا ئورنى بولمىغان رېئال ئهمهلىيهتتىن ئايرىلغان، .چۈشهنگهن

ياخشى نىيهتتىن  ياخشى نىيهتنىڭ ئۆزى بىر قۇرۇق توڭ بولۇپ،
 ئوتتۇرسىدا لهيلهپ زېمىن-ئايرىلىپ قالغان ئهمهلىيهتمۇ ئاسمان

تائاال  الالھ ئ،چۈنكى. خاالس  بولىدۇ،ھهرىكهتيۈرۈپ تۈگىشىدىغان 
بهنــدىنىڭ ئهمهللىرىــدىن پهقهت ئالالھنىــڭ رازىلىقــى تهلهپ 

. بۇل قىلمايدۇوقىلىنغان خالىسانه بولغانلىرىدىن باشقىسىنى ق
  .مانا بۇ ياخشى نىيهتنىڭ مهنىسىدۇر

 ،يهر شارى ئۆلچهملىرى گهرچه بىر مۇددهت كېچىكىپ بولسىمۇ
  .تاشاليدۇسىنى ئېچىپ ىبهشىر-ساختا نىقاپنى يىرتىپ ئهپتى

- مۇسۇلمانالردىن ھېچبىرى كۆز ئالدىدىكى پايدادتۇنجى ئهۋال
ــدىن ك،مهنپهئهتنــى دهپ ــاكى قول ــگهن ي تىــشتىن ې قولغــا كهل

تىـــپ ې يـــاكى ئـــۆزىگه ي،پـــاراغهتنى دهپ-قورقىـــدىغان راھهت
مۇشـهققهت يـاكى -جاپـا قېلىشتىن ئهنـسىرهيدىغان خـاپىلىق،

ىرهرسىده ئۆزىنىڭ خهتهرنى دهپ ھاياتلىق ئىشلىرىنىڭ ب-خېيىم
ــشى« ــۈل خاھى ــرگهن ئهمهس»كۆڭ ــنىگه كى ــڭ كهي ــاكى ،نى  ي

 ىيئاشۇ جهمئىيهتتىكى ئـال كۆڭۈلنىڭ ئارامىنى ئارتۇق كۆرۈپ،
ھۆرمهت ۋهھاكازاالرنى ئارتۇق -ئىززهت رۇن،وئۈستۈن ئ ئىمتىياز،

 ياكى روھىي جهھهتتىن زهربه بېرىـدىغان كـۆز قىـسىش، كۆرۈپ،
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مهسـخىره  ھاقـارهتلهش، سـۈرۈش،دىمىقىنى  مىيىقىدا كۈلۈش،
ــش، ــيهتلهردىن، قىلى ــارلىق ئهزى ــش قات ــق قىلى ــاكى  زاڭلى ي
 توقمــاق،-گىــدىغان تايــاقې جهھهتــتىن بهدهنــگه تيجىــسماني

شهنلهر بىـلهن ېك-زهنجىر ئىچمهكتىن مهھرۇم قېلىش،-مهكېي
 رالرغا قامىلىش،ېبوينىغا تاختاي ئېسىلغان ھالدا قاراڭغۇ زهي كام

 دهشـنام،-سه دهكـكهېـكۆرهلمهسـلىك، ھه دىنى قكۈننىڭ سېرى
 يـاكى دارغـا ئېـسىلىش، دۇمباالشـالر،-ئـۇرۇش ھاقـارهت،-تىل

ڭىدىن يا يۈرهكتىن ئۆتۈپ چىقىپ ېبىرنهچچه پاي ئوق بىلهن م
ــك ــشتىن ې ــوغرا قىلى ــا ت ــاتىنى زاۋاللىقق ــارقىلىق ھاي تىش ئ

ياكى ئهسكىلىكلىرى ئۈچۈن  ئادهتلىرى،-ساقلىنىش ئۈچۈن ئۆرپ
گىـشلىك بولغـان ېى تۇرۇشـقا بىرىنجـى دهرىجىـده تئۆزى قارشـ

شاپاشالپ  مۇسۇلمان ئهمهس جهمئىيهتلهرنىڭ كهينىگه كىرگهن،
   . بولىدۇ دهپ چۈشهنمىگهن»مۇسۇلمان«ماڭغان كىشىلهرنى ئۇ 

 رېئـالئۇالر ھهقىقهتهن ئىـسالمنىڭ مهنىـسىنى ئىـسالمنى 
دىن تى ئۇنىـڭ ئارقىـسىىھهر بىر پائالىي دۇنيادا ئىجرا قىلىش،

 شى كېرهك،ۇقانچىلىك خهتهرلهر ئهگىشىپ كهلسۇن ئىسالمچه بول
ئاشۇ كىـشىلهردىن بىـرىككهن جهمئىـيهت ئۇنىـڭ ئارقىـسىدىن 

شى ۇقۇم ئىسالمچه بولوقانچىلىغان خهتهرلهر ئهگىشىپ كهلسۇن چ
   .كېرهك دهپ چۈشهنگهن

  .بۇ يهرده سۆزلهپ ئۆتۈشكه تىگىشلىك بىر ھهقىقهت بار
سى داۋاملىق توغرا مهنھهج ئۈستىده پىڭ نهھهقىقهتهن ئىنسانن

ــدۇۇراۋ ــۇرۇپ بواللماي ــا. رۇس ت ــق جاپ ــهققهتلهر ۋه -داۋاملى مۇش
قولىـدىن . قىيىنچىلىقالرغا قارشى تۇرۇشقىمۇ قادىر بواللمايـدۇ

ھهقىقهتهن گاھى چاغالردا ئۇنى يـاكى بـۇنى قىلىـپ . كهلمهيدۇ
ِلَق اِإلنَساُن َوُخ﴿ : تىشتىن ئاجىز كېلىدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدۇېك

ئاجىز  )خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشتىن-سىپنه(ئىنسان «﴾ َضِعیًفا
تائـاال بهنـدىلىرىنىڭ  ئالالھ. )ئايهت –28 سۈره-4( »يارىتىلدى
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ئـۇالردىن ئۇالرنىـڭ . ئاجىز تهرهپلىرىنـى بىلىـدۇ ئاجىزلىقىنى،
ــدۇ، ــالىقلىرىنى كهچۈرۋېتى ــۇل  خات ــى قۇب ــڭ تهۋبىلىرىن ئۇالرنى

مهئسىيهت ۋه ئىـسيانكارلىقنى - ئۇالر گۇناھ،امىكىماد. قىلىدۇ
َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو   ○َوالّلُھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن    ... ﴿  : داۋامالشتۇرمىسا

ھُ         ذُُّنوَب ِإالَّ الّل ُر ال ن َیْغِف ُذُنوِبِھْم َوَم َتْغَفُروْا ِل ْم  َظَلُموْا َأْنُفَسُھْم َذَكُروْا الّلَھ َفاْس  َوَل
ونَ       ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى «﴾  ُیِصرُّوْا َعَلى َما َفَعُلوْا َوُھْم َیْعَلُم

دوست تۇتىدۇ، تهقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىـپ قالـسا يـاكى 
 گۇناھلىرى ئۈچۈن .ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلسا ئالالھنى ياد ئېتىدۇ

 باشقا ىنئالالھتدىغان ىچۈره گۇناھنى ك.مهغفىرهت تهلهپ قىلىدۇ
 -3( »كىم بار؟ ئۇالر قىلمىشلىرىنى بىلپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ

   .)ئايهتلهر -135 ،-134سۈره 
 بۇ يهرده ئىنسانىيهت ھاياتىـدا قـارار ئالغـان مۇشـۇ ،لېكىن

 نىــڭ بــولغىنىال»ياخــشى نىــيهت« بىــلهن يــالغۇز »ھهقىــقهت«
 دېگهن »ئىسالم ئۈچۈن كۇپايه قىلىدۇ ھاياتلىققا كۇپايه قىلىدۇ،«

تائاال   ئالالھ،شۈبھىسىزكى-شهك ... گۇمان ئوتتۇرسىدا پهرق بار؟
بهندىلهرنىڭ تهۋبىسىنى قۇبۇل قىلىدۇ، ئالالھ ياخشى نىيهتنى 

لهرگه ئايالندۇرۇش ھهرىكهتلىقتا نهتىجىلىك ئهمهلىي رېئالئهمهلىي 
لىرىدا ىئاندىن ئوتتۇرا يولدا ياكى يول ئاچ رهش قىلغان،ۈئۈچۈن ك

لېكىن ئۇالر چۈشۈپ قالغـان  پىدىن چۈشۈپ قالغان،كۈرهش سې
 بهلكـى قىلغـان ،رىده بىر ئىزدا داۋاملىق توختاپ قالمىغـانېي

قىلغان ې ي،خاتالىقلىرىنى تونۇپ قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلىپ
خاتالىقلىرىنى  ئالالھ تهرهپكه يۈزلهنگهن،، ئۇرنىدىن قايتا تۇرغان

سهۋهبلىرىنى قوبۇل -يىئنى تىلىگهن ۋه ئۆز سهىكهچۈرۈم قىلىش
سىگه رهھمهتنـى پـ بهندىلىرى ئۈچۈن ئـۆز نهئىزدىگهنقىلىشنى 

: ئالالھ ئۇالرغا مهغفىرهت ۋه رازىلىق بىلهن ئىنئام قىلىدۇ. پۈتتى
ِإلَّا َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًلا َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك ُیَبدُِّل اللَُّھ َسیَِّئاِتِھْم َحَسَناٍت َوَكاَن ﴿ 

پهقهت « ﴾  َوَمن َتاَب َوَعِمَل َصاِلًحا َفِإنَُّھ َیُتوُب ِإَلى اللَِّھ َمَتاًبا○اللَُّھ َغُفوًرا رَِّحیًما 
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تهۋبه قىلغان، ئىمان  )بۇ دۇنيادىكى چېغىدا( )ئۇالرنىڭ ئىچىدىن(
ئالالھ  .ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهلنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايدۇ

لىمۇ وئالالھ ت. خشىلىققا ئالماشتۇرىدۇئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى يا
ــدۇر ــدۇر ۋه مهرھهمهت قىلغۇچى ــرهت قىلغۇچى ــى .مهغپى  كىمك

 ئـۇ ،تهۋبه قىلىـدىكهن ۋه ئهمهلىنـى تۈزهيـدىكهن) گۇناھلىرىغا(
يهنى ئالالھ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت (ئالالھقا يۈزلهنگهن بولىدۇ 

 -71 ‐‐ 70ســۈره  -25( »)قىلىــپ ئۇنىڭــدىن رازى بولىــدۇ
   .)ايهتلهرئ

 
        

  
بۇرۇنقى مۇسـۇلمانالرنىڭ گهرچه ئۇالرنىـڭ يامـان ئىـشلىرىغا 

ئهســكىلهرنىڭ كهيــنىگه كىرىــپ ماڭمىغــان  الشــمىغان،ىئار
تهقدىردىمۇ مۇسۇلمان ئهمهس جهمئىيهتلهرنى ئۆز ھالىغا تاشالپ 

نىڭ بولغىنى مۇسۇلمانچىلىق بولىدۇ دهپ »ياخشى نىيهت«يۇپ وق
  .چۈشهنمىگهن

ئــۇالر ئىــسالمنىڭ مهنىــسىنى ئهســكىلىككه تولغــان مۇشــۇ 
ئـالالھ نازىـل قىلغـان  جهمئىيهتلهرنى ئالالھقا ئىـشىنىدىغان،

لىمىلىرىنــى چىــڭ تۇتىــدىغان ىبهلگ-دنهرســىلهرنىڭ ھــۇدۇ
. لهرگه ئۆزگهرتىش كېرهك دهپ چۈشهنگهن»مۇسۇلمان جهمئىيهت«

ئۇالرنىڭ ! ؟ئهمهس» مۇسۇلمان«ئهگهر ئۇنداق بولمايدىكهن ئۇالر 
تىرىشچانلىقلىرىنىڭ ھهممىسى ئىسالمنىڭ  رهشلىرى،ۈبارلىق ك

   .ال تونۇپ يهتكهنلىكىنىڭ مهھسۇلىدۇرپرىنسىپمهنىسىنى 
 ئهمهلىيهتـته رېئـالئىسالم كۆڭۈلنىڭ ئىچكى تهرىپىـده ۋه 

بۇ ئهقىدىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىده . تۇرھهرىكهتبولىدىغان 
. رۇن ئېلىشى مۇمكىن ئهمهسونماستىن ئلىقىغا ئايالرېئالھايات 

مانا بۇ ئىسالم بارلىققا كهلگهن تۇنجى جهمئىيهتـته يـۈز بهرگهن 
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ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ســاالمى  ‐‐ رهســۇلۇلالھ .ھادىــسىدۇر
 بىــر قــولالپ ، ئــۆز كــۆزى بىــلهن نــازارهت قىلىــپ‐‐ بولــسۇن
ـــي ـــۇلمانالرنىڭ ېلهپ يىتهربى ـــاز ســـانلىق مۇس ـــشتۈرگهن ئ تى

ده ئىمان ھهقىقىتى قـارار ئېلىـشىنڭ ئـۆزى بىلهنـال كۆڭۈللىرى
 ناچارلىشىپ ھهرىكهتئىچىدىن ئېتىلىپ چىققان -ئۇالرنىڭ ئىچ

 ،تىپ بېرىپېكهتكهن ئهتراپتىكى تاشقى جهمئىيهتلهرگه قهدهر ي
سىلهرگه پـئازغۇن نه. بۇ جهمئىيهتلهرنى تۈزهشكه تۇتۇش قىلدى

 .ىدىللهشكه باشـتهكېئۇالرنى ھىدايهتكه ي. تىپ باردىېقهدهر ي
 خاتـا ئهنـئهنىلهرگه قهدهر ،ئـادهتلهر-ئارقىغا سىلجىتقۇسى ئۆرپ

رۇنغـا ئىـگه وئۇالرنى ئىنسان پهرزهنتىگه اليىـق ئ. تىپ باردىېي
ئۇالر مۇشۇالرنىڭ ھهممىسىده ئالالھ ۋه  .قىلىشنى ئىراده قىلدى

 ،ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ سوۋغىسى بىلهن توغرا يول تاپقان ھالدا
ئىزلىرىدا شهكىللهنگهن ئهمهلىي نهمۇنىلهر - ئىشنىڭرپهيغهمبه

. قىيهت قازاندىهئۇالر مۇۋهپپ. ئاساسىدا پائالىيهت ئېلىپ باردى
ــدى،چــۈنكى ــراده قىل ــۇالر قىلىــشنى ئى ــۇالر.  ئ ــدىي «ئ لهر ىئى
دا »لىق دۇنياسىرېئال«قا چىقارغان ئىرادىسىنى ددا ۋۇجۇ»دۇنياسى

ئۇالر شۇ چاغدا ئالالھ .  قىلدىھهرىكهتقا چىقىرىش ئۈچۈن دۋۇجۇ
   .ماختىغۇدهك مۇسۇلمانالردىن بواللىدى

 
        

  
الرنىڭ پرىنـسىپ-ۇپ يهتـكهن قائىـدهونبۇرۇنقى مۇسۇلمانالر ت

بۇ مۇسۇلمان جهمئىيهت ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه ئاساسهن  بىرى،
 ئالالھنىڭ شهرىئىيتىدىن ئايرىلغان .پۇت تىرهپ تۇرۇشى كېرهك

  .شى مۇمكىن ئهمهس دهپ چۈشهنگهنۇسۇلمان بولكىشىنىڭ مۇ
بىر چاغالردا ئىسالمىي جهمئىيهت ئۇزۇن زامان پـۇت تىـرهپ 

الر ئىسالمىي جهمئىيهتنىڭ يىگـانه پرىنسىپ- بۇ قائىده،تۇرغان
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 باشقا جهمئىيهتلهردىن ئايرىم تۇرىدىغان ئاالھىده ،ھالدا تونۇلىشى
  .غانىدىشىنىڭ بىردىنبىر سىماسى بولۇئىمتىيازلىق بول
پرىنسىپالر ئاساسىدا پۇت تىرهپ تۇرغان ئىسالم -ئاشۇ قائىده

تارىخىدىكى بۇ ئاالھىده سىمانى مۇشۇ تارىخنى تهتقىق قىلغـان 
ھهتتـاكى، بـۇ چـوڭ . كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئوبـدان بىلىـدۇ

مۇسۇلمانالر ھاياتىدىكى جهمئىيهتنى ‐‐ مهركهزنى ۋهيران قىلىش 
ـــۈ ـــايرىۋېتىش ئۈچ ـــهرىئهتتىن ئ ـــان ش ـــا تارتق ـــۇنچه جاپ ن ش

بۇ شهرقشۇناسالر ئىسالم ۋه ئۇنىڭ . شهرقشۇناسالرمۇ بۇنىڭ ئىچىده
 بۇ ئاالھىده ،جهمئىيهتلىرى بىلهن قاتتىق ھهپىلىشىش جهريانىدا

ســىمانىڭ كــۈچىنى ۋه بــۇ ســىمانىڭ ئىــسالمىي جهمئىــيهتلهر 
بىناسىدىكى چوڭقۇرلىقىنى ۋه بۇ سىمانىڭ قانچىلىك مۇستهھكهم 

  . نلىقىنى شۇنچىلىك چۈشىنىپ يهتكهنئورناشقا
ــب  ــڭ ) Gibb(جى ــ«ئۆزىنى ــازىرقى زامان ــسالمىي دىكىھ  ئى

دېـگهن كىتابىـدا ) detn Trehdsim isiqm mo (»يۈزلىنىـشلهر
ئىسالم جامائىتى ئۆزلىرى ئۈچـۈن قـۇرۇپ «: مۇنداق دهپ يازىدۇ

چىققان جهمئىيهتنىڭ ھهر قايسى تۈرلىرى، مۇشـۇ كائىنـات ۋه 
مـاھىيتى ئهتراپىـدىكى ئېتىقـادالر -گـىېنىڭ تئۇنىڭ غايىـسى

ئاساسىغا، ئىنسانىيهت روھىنىـڭ كائىناتتـا تۇتقـان ئورنىنىـڭ 
تىگه قاراشلىق بولغان ھالدا قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ كۆنۈكۈش ىماھىي

ركاۋ مۇنبىرى بۇ ې چ.تهرلىك بولغان نهزىرىيهدۇرېۋه چىقىشىشقا ي
ۇشتىن ھهرگىز تۇختاپ ۋاقتىدا تهكرارالپ تۇر-رىيهلهرنى ۋاقتىهنهز

قالمىغان، ئۈزۈلۈپ قالمىغان بولسىمۇ، جهمئىيهت قۇرۇلۇشىنى 
 كۆڭۈلدىكىــدهك ،مۇشــۇ پرىنــسىپقا ھهقىقــى مۇۋاپىقالشــتۇرۇپ

 بۇ . ئىسالم دىنىدۇر دىنمۇستهھكهم قۇرۇپ چىقالىغان بىردىنبىر
ـــمه ـــسالم ق ـــۇرال ئى ـــر ق ـــۇرغان بىردىنبى ـــشقا ئاش سهتنى ئى

  .»ئىتىدۇرىشهر
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) lslam (ئىـسالم«ئۆزىنىـڭ  von crunebaum ۇمنىـڭ بـاري
 كىتابىـدا مۇنـداق دېگهن» بىزدىكى شهرھىلهش ئۈچۈن كامانالر

ن ۈچۈلهردىن بىلىۋىلىش ئىھهقىقهتهن ئىلگىرىكى مهسھ«: دهيدۇ
ئالالھنىــڭ  ‐‐يىلــالپ تهلهپ قىلىنغــان ئىــشىنى مــۇھهممهد 

بىلدى  بىر نهچچه يىلغا قالمايال ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن
ــد ــدىۈرۈۋه بىل ــاتىنى  ئالالھ.پ بول ــا ھاي ــسى دۇني نىــڭ ئىرادى

سوزۇشنى  ‐‐ ئۇزۇن بولسۇن ياكى قىسقا بولسۇن ‐‐ قاچانغىچه
 تهرهپتىن ئالالھ ئىسالمىي جامائهت مۇشۇ جهرياندا ،تهلهپ قىلسا

 ،ئــۆزلىرىگه نازىــل قىلىنغــان ۋهھىينىــڭ ســاپلىقىنى ســاقالپ
شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ جامـائهت . رھهمىشه بىقارار تۇرۇشقا اليىقتـۇ

ئىنسانىي مهۋجۇدلـۇق تهرهپلىرىنىـڭ ھهمـمه تهرهپلىرىنـى ئـۆز 
 ھاياتلىق ئۈچۈن ،ئىچىگه ئالغان ئىالھىي ۋهھىينىڭ سايىسىدا

نهمۇنه بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئهڭ مـۇھىم -ئهتراپلىق ئۈلگه
 تهسـهۋۋۇرغا ئائىـت ي ۋه مهنىـۋىيپىكىرىـ. جامائهتكه ئايالنغـان

، شۇنداقال ئهمهلىي ۋه ماددىۋىي ئىشالرنى كۆمۈپ تاشالشنى، ئىشالر
ـــڭ تاشـــقى  ـــاتىي دۇنيانى ـــلهن ھاي ـــىلهر بى ـــۇقهددهس نهرس م
كۆرۈنۈشلىرىدىن بولغان دۇنيالىق نهرسىلهر ئوتتۇرىسىنى ئايرىپ 

 يهنه ئۆزئــارا دىنىــي پائــالىيهتلهر بىــلهن .ىتبىكــار قىلىۋېتىــش
 ،اتلىقنىڭ ئىنچىكهچهمبهرچهس زىچ ئويۇشۇپ كهتكهن مۇشۇ ھاي

ــدىن  ــازۇك تهرهپلىرىنــى ئهمهل ــازۇك بولغــان ھهمــمه ن تولىمــۇ ن
 ئهمهللهرنىڭ قايـسى بىـر ،قالدۇرۇشنى تهسهۋۋۇر قىلغان كىشى

لهنـگهن ىتۈرىنى ئادا قىلماقچى بولغاندا تاكامۇللۇق ئۈچۈن بهلگ
ھتاج بولىـدۇ، مۇشـۇ وشقا مىتىقوپرىنسىپالرنى ي-دىنىي قائىده

 پائالىيهت كۆرۈنۈشلىرىنىڭ قاندىقى بولسۇن ئهڭ يولالر ئارقىلىق
 ،لــېكىن. ۋايىغــا يهتكــۈزگهن ھالــدا بىرلهشــتۈرۋېتىلگهندۇر

ھاياتلىقنىڭ ھهممىسى، ھهتتـاكى ئۇنىـڭ تهپـسىالتىنىڭ ئهڭ 
لىپ ېئىنچىكه ۋه نازۇك تهرهپلىرىگه قهدهر دىىنى ئۇقۇمالردىن ك
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هرنىڭ  يـالغۇز شهخىـسل.رىـدۇېچىققان يۈكسهك كۆرۈنۈشلهرنى ب
ھاياتىال ئالالھ تهلهپ قىلغان ئهمهللهردىن بىرىككهن مهجمۇئهگه، 

 بهلكـــى بىـــر پۈتـــۈن ،كۆپچىلىـــك بىـــرلىككه ئايالنماســـتىن
مهجمۇئهسىدىكى ئىسالمىي جهمئىيهت ئۈلگه بولۇشقا الياقهتلىك 

 ئهسـكهر، ئمىنلهر ئېڭىـدا دۆلهت،ۇ بۇرۇنقى م،بولغان، مهسىلهن
، ئالالھنىـڭ دۆلىتـى، )مالىيهسـىئىسالم  بهيتۇل مال،( ئامبار

 ئۇقۇمالرغا دېگهنمۈلكى –ئالالھنىڭ قوشۇنى ۋه ئالالھنىڭ مال
  .»لىققا ئايالنغانرېئالئايالنغان، ئۇقۇمغىال ئهمهس بهلكى 

 ئۆزىنىڭ  Wilfed cantwell smith‐د كانتول سىمىس رۋولفې
 )Islam in modern history(» ھازىرقى زامان تارىخىدىكى ئىسالم«
ئىــسالم «:  كىتابىنىـڭ مۇقهددىمىــسىده مۇنـداق دهيـدۇېـگهند

شىنىڭ بىرىنچى سىماسى ۇدۇنياسىنىڭ ئاالھىده ئىمتىيازلىق بول
 بىز مۇشۇ ھهقىقهت كۆڭۈل بۆلگهن ، بولغانلىقى بولسا›ئىسالمىي‹

. »نىق بايان قىلىش بىلهن تهتقىقاتىمىزنى باشاليمىزېئىشالنى ئ
بىزلهرنىـــڭ «ابىـــدىكى دېـــگهن كىت» ئىـــسالم ۋه تـــارىخ«ئـــۇ 
 ‐‐ 26 بۆلۈمىنىڭ دېگهن »رىمىزدىكى شهرھىلهش كامانلىرىىنهز
تهتقىقاتىمىز مۇشۇ دىن ... «: بهتلىرىده مۇنداق يازىدۇ -27

مهسىلىــــسى توغرىــــسىدا ئىــــسالم جهمئىيهتلىرىــــدىكى 
ئورۇنالشتۇرۇشــالرنىڭ نامايهنـــدىلىرى ئۈســـتىده مـــۇالھىزه 

-ڭ ھهقىقهتهنمۇ ئىناقيۈرگۈزۈپ، ئىسالم جهمئىيهتلىرىنى
ئىتتىپاقلىقىنى ئاالھىده چىڭ تۇتقانلىقى، بۇ جهمئىـيهت 
ئهزالىرىنىـــڭ ئـــۆز ئارىـــسىدىكى دوســـتلۇقى ۋه ئۆملـــۈكى 

. ھهقىقهتهن كاتتـا، قهدىرلهشـكه ئهرزىيـدىغان بىـر ئىـشتۇر
 كۆپىنچىــسى ئىـسالمىي جهمئىيهتنىــڭ، نىـڭتهتقىقاتچىالر

ــائهت ھا ــڭ پهقهت جام ــان ئىــسالمىي جامائهتنى ســىل قىلغ
كۆپچىلىك بىرىكمىسى، ئۇيۇشمىسىال بولماسـتىن، بهلكـى 

. دىنىي مهجمۇئه، بىرلىك ئىكهنلىكىنى چوڭقۇر تونۇپ يهتتى
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 بىـر ›دىن بىـلهن دۆلهت‹ئىسالم ئىشلىتىشىده ھهقىقهتهن 
دىن بىـلهن ‹ئىش بولۇپ، بۇ ھهقته بىز غهربلىكلهر بهرگهن 

غــا ›ئىــسالم‹ تهبىرىنــى ئىشلهتــسهك، ›دۆلهت ئــايرىم ئىــش
ــدۇ ــڭ . مۇناســىپ كهلمهي ــسالمىي جهمئىيهتنى ــۈنكى، ئى چ

 بىرلهشـتۈرۈش ۋه نىسلهر ۋه كوللېكتىپلهرىھهرقايسى شهخ
ــــــقا  ــــــۇلى باش ــــــك ئۇس ــــــتىكى بىرلى دوستالشتۇرۇش
جهمئىيهتلهرنىڭكىگه ھهرگىز ئوخشاش بولماستىن، بهلكـى 
ــا  ــا ۋه قۇيم ــكهن پۇخت ــن گىرهلهش ــده ۋه قىممهتلهردى ئهقى

ئۇ . پرىنسىپالر بىلهن بولغاندۇر-هن ۋه قائىدهئىنتىزام بىل
ئۇلۇغۋار ۋه بۈيۈك نهتىجىلهر نهمۇنىسىال بولماستىن، بهلكى 
شهخسىي چوڭقۇر قانائهتلىنىشتىن ئۇرغۇپ چىققان ھاياتىي 

ھهربىر ئهزاسىنىڭ كۆڭلىده ئۇقۇمى كۈچ بهخىش ئهتكهنلىك، 
 بار ۋه ھـارارىتى بـار قانائهتلىنىـشنى بهخىـش ئهتكهنلىكـى

 نـى يۇقىرىـدا ‐‐ جامائهت ‐‐بىز بۇ جهمئىيهت . ئۈچۈندۇر
 دېـگهن مهنـا ›دىنىـي‹شهخسنى چۈشهندۈرۈشته ئىشلهتكهن 

 نهمۇنىلهرنىـڭ مهھـسۇلى ›دىنىي‹بىلهن بۈيۈك ۋه ئۇلۇغۋار 
ھهرقانـداق ئهقىـده يـاكى . دهپ تهبىر بېرىشكه ھهقلىقمىـز

ك ئۈستىده پۇت تىـرهپ تۇرىـدىغان ؟؟؟؟ لىـدىنىي ئاساسالر 
ــي  ــۈن، ئهقلى ــادلىرى ئۈچ ــسلهرنىڭ ئېتىق ــزام، شهخ ئىنتى

باھـا بېرىـشكه مـۇمكىن -كۆرۈنۈشلهر مهيدانىدا تۇرۇپ تهبىر
كۆپىنچه ھـالهتلهردىكى ئهھـۋالالر مانـا مۇشـۇنىڭغا . بولىدۇ

. خۇسۇسهن خرىستىئان دىنىـدا شـۇنداق. ئوخشاش بولىدۇ
ۆز چۈنكى، تۈرلۈك پائالىيهتلهرنىڭ ھهرقايسى قىسىملىرىنى ئ

ئىچىگه ئالىدىغان ئىجتىمائىي تۈزۈمنىڭ ئهمهلىي كۆرۈنۈشى 
ــا  ــۇپ باھ ــادىنى نهزهرده تۇت مۇســۇلماننىڭ شهخــسىي ئېتىق

  . »بېرىدۇ
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ــشۇناسالرنىڭ  ــۆزلىرىمىزنى شهرق ــدىكى س ــۇ توغرى ــز ب بى
ئىـسپاتالرنى تـوپالپ يـاكى ئىـزدهپ يـۈرۈش بىـلهن -دهلىل

ممىـسى چۈنكى، ئۇالرنىـڭ ھه. ئۇزارتىۋېتىشنى خالىمايمىز
دىكى يارقىن سىمانى »ئىسالم تارىخى«ۋه » ئىسالمىي ئۇقۇم«

، »ئىسالمىي جهمئىيهت«ھهقىقهتهنمۇ . ئېنىق بايان قىلغان
دىن ئۇرغۇپ چىققان ۋه ئىسالمىي ئهقىده »ئىسالمىي ئهقىده«

ئاساسىغا پۇت تىـرهپ تۇرغـانكى، جهمئىيهتنـى ئهقىدىـدىن 
ه، ئهمهلىـي ئايرىـپ قـاراش مـۇمكىن بولمايـدىغان دهرىجىـد

ـــاتلىق  ـــده ھاي ـــۇ ئهقى ـــهكىللهنگهن، ب ـــالىيهتلهرده ش پائ
تهرهپلىرىنىڭ ھهربىر تهرهپلىرىده تۇتقا قىلىنغان ئهتراپلىق 

  . شهرئىي دهستۇردىن ئۇرغۇپ چىققان ۋه قوبۇل قىلىنغان
ـــى  ـــانلىرىمىز، ئىلگىرىك ـــان قىلغ ـــدا باي ـــا يۇقىرى مان

-ىڭ قائىدهمۇسۇلمانالردا بارلىققا كهلگهن ئىسالمىي ئۇقۇمن
پرىنسىپلىرىدىن بىرى بولۇپ، مۇسۇلمان جهمئىيىتى بارلىققا 

ھهربىر مۇسۇلمان . كهلمهي تۇرۇپ ئىسالم بارلىققا كهلمهيدۇ
چامىسىنىڭ يېتىشىچه ئىسالم شهرىئىتىنى مهنبه قىلغان 
ئاساسالرغا تايىنىپ جهمئىيهت بهرپا قىلىش ئۈچۈن كۈچىنى 

ئىـسالم مهۋجـۇد سهرپ قىلىـپ تىرىـشچانلىق قىلمىغـۇچه 
  . بولمايدۇ

پرىنــسىپالرنىڭ كېلىــشىنىڭ ئاجايىــپ -مۇشــۇ قائىــده
يارقىن نامايهندىلىرىنىڭ بىرى شۇكى، ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش 

ھهقىــقهتهن ھهممىنــى ئــۆز ئىچىــگه » ئىــسالم شــهرىئىتى«
ــدىكى . ئالىــدىغان ئاممىبــاب بىــر شــهيئى ــۇ زېمىــن يۈزى ئ

  . ۆز ئىچىگه ئالىدۇپائالىيهتلىرىنى ئ-ئىنساننىڭ بارچه ئىش
يـاكى » ئىبـادهتلهر«نى پهقهت »ئىسالم شهرىئىتى«ئۇالر 

خوتۇن ئـېلىش، ئاجرىـشىش، قـۇل ئـازاد قىلىـش، مىـراس 
ئۇقۇمىغـا قىـسقارتىپ، تـار » شهخسىي ئهھۋالالر«قاتارلىق 
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ــگه شــهرىئهت دهپ چۈشــهنمىگهن ــا ئى . رامكىــدىكى مهناالرغ
ان يۇقىرىدىكى بهلكى، جهمئىيهتته بار بولۇشى مۇمكىن بولغ

نىڭ ھهممىسىنى ئۆز »مۇئامىلهلهر«ۋه يۇقىرىدىكىدىن باشقا 
  . ئىچىگه ئالىدۇ دهپ چۈشهنگهن

مادامىكى، بۇ جهمئىيهت ئىسالمىي ئاساسالر ئۈستىده پۇت 
ــسا،  ــان بول ــى بولغ ــۇلمان جهمئىيىت ــان مۇس ــرهپ تۇرغ تى

ــۆز ــادامىكى ك ــادا گهم ــال دۇني ــدىغان رېئ ــىته  كۆرۈنى بىۋاس
مۇسۇلمان «كىرلهردىن ئۇرغۇغان ياكى بىۋاسىته ئىسالمىي پى
بهرگىلـى بولىـدىغان جهمئىـيهت » باھا«دهپ » جهمئىيىتى

  . بولسا
ـــلهن  ـــاكى شـــهخىس بى شـــهخس بىـــلهن شـــهخىس، ي
كوللېكتىــپ، يــاكى شــهخىس بىــلهن دۆلهت قاتــارلىقالر 

سېتىم، ئىگىلىك ھوقۇقى، -ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان ئېلىم
... بېرىش -ئېلىش، قهرز ئېلىش-رهنه قويۇش، ئىجاره بېرىش

مۇئامىلىلهرنىـڭ » ئىقتىسادىي«ياكى » مهدهنىي«قاتارلىق 
بـۇ . شهرىئهت بهلگىلهپ بېرىـدۇ-ھهممىسىگه ئىسالم قانۇن

شهرىئهت تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن ياكى ئۇ مۇئامىلىلهرمۇ شۇ 
مهسـىلهن، . ئاساسالر بويىچه ئېلىپ بېرىلىدۇ، بېجىرىلىدۇ

ئۆسـۈم . سېتىقنى ھـاالل قىلىـدۇ-سودائىسالم شهرىئىتى 
نى ھارام ①بېسىمدارلىق. ئېلىش ۋه بېرىشنى ھارام قىلىدۇ

ـــدۇ ـــالدۇرۇۋېلىش، . قىلى ـــانچۇقچىلىق، س ـــق، ي ئوغرىلى
تارتىۋېلىش، بۇالڭچىلىق، ئالدامچىلىق، ساختىپهزلىك، كۆز 

. بۇيامچىلىق، خىيانهت ۋه زۇلۇم قاتارلىقالرنى ھارام قىلىدۇ

                                                
مال ۋه تاۋار بۇيۇملىرىنى ئهرزان باھادا سېتىۋېلىپ، مال باھاسـى ئۆرلىگهنـده سـېتىش  ①

ى كونترول قىلىش ئۈچۈن ئۈچۈن يىغىپ ساقالش، ياكى مال باھاسىنى ئۆستۈرۈش، ياكى ئۆز

 . يىغىپ ساقالش دېگهن مهنىده
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مۈلۈكىنى چاڭگىلىغا ئېلىۋېلىپ -رنىڭ مالبىر بۆلۈك بايال
جهمئىيهتنىڭ باشقا كىشىلىرىدىن توختىتىۋېلىشنى ھارام 

قۇرئان «قىلىدۇ، زاكات ماللىرىنى ئادا قىلىدۇ ۋه دۆلهت ئۇنى 
دهلىل كهلتـۈرگهن بېرىـشكه تېگىـشلىك ئورۇنالرغـا » كهرىم

 ئالالھنىڭ مالىيه ئـۆيىگه ‐‐» بهيتۇلمال«. چىقىم قىلىدۇ
مۈلۈكنىڭ -مۈلۈكلهرنىڭ مهنبهلىرىنى ۋه بۇ مال-ىغان مالكېلىد

-كىشىلهر ئوتتۇرىسىدىكى تهقسىم قىلىپ ئۆلهشتۈرىدىغان قائىده
ئالالھ بۇالرنىڭ ھهممىسىدىن . تۈزۈملهرنى بېكىتىدۇ، بهلگىلهيدۇ

ــتكهن،  ــدا، پهيغهمبىرىنىــڭ ســۈننىتىده بېكى ئۆزىنىــڭ كىتابى
ىرى قۇرۇلۇپ چىقىـدۇ ۋه تۈزۈمل-ئىجتىمائىي ئادالهتنىڭ قائىده

بۇنى دۆلهت ئۆزىنىـڭ مۇسـۇلمان دۆلهت بولۇشـى ئۈچـۈن چىـڭ 
  . تۇتىدۇ

ھۆكۈمرانلىق سىياسىتى، ھۆكۈم يۈرگـۈزۈش سىياسـىتى ۋه 
ئۇنىڭ ئارقىسىدىن كېلىپ چىقىدىغان شهخىسنىڭ دۆلهت بىلهن 
ــارلىق  ــان ب ــلهن بولغ ــهخىس بى ــڭ ش ــاكى دۆلهتنى ــان ي بولغ

پاكىتلىرى، قۇرئاننىـڭ روھـى -دهلىلئاالقىلىرىنى، قۇرئاننىڭ 
 ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى ‐‐رهسۇلۇلالھ . بهلگىلهپ بېرىدۇ

ئانـدىن بـۇ ۋه ئـۇ .  نىـڭ سـۈننهتلىرى بهلگىلهيـدۇ‐‐بولسۇن 
ئـالالھ ۋه . ۋهھىيىگه تايىنىپ مۇسۇلمان جامـائهت بهلگىلهيـدۇ

ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرىگه ئىتــائهت قىلىــش، ئــالالھ ۋه ئۇنىــڭ 
بىرىگه ئىتائهت قىلىش يۈزىسىدىن ئىش ئۈستىدىكىلهرگه پهيغهم

ــىدا  ــش ئاساس ــائهت قىلى ــۇرا«ئىت ــشى(» ش ــلىھهت كېڭى ) مهس
خـۇددى . پرىنسىپىغا ئاساسهن باش بولغان كىـشى بهلگىلهيـدۇ

ئالالھ ئۇنىڭدىن ‐‐ مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجى خهلىپىسى ئهبۇ بهكرى 
توغراڭالردا مهن سىلهرنىڭ «: ئوچۇق جاكارالپ‐‐ رازى بولسۇن 

ئالالھقا ئىتائهت قىلغان ئىشالردا ماڭا ئىتائهت قىلىڭالر، ئهگهر 
مهن ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلغان بولسام، 
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ئۇنىڭ . دېگهن سۆزىدهك» ئۈستۈڭالردا ماڭا ئىتائهت قىلىش يوقتۇر
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ بۇ سۆزى رهسۇلۇلالھ 

ياراتقۇچى ئالالھقا ئاسىي بولىدىغان ئىشتا مهخلۇققا «: نىڭ‐‐ 
دېــگهن ) ئىمــام ئهھــمهد رىــۋايهت قىلغــان(» بويــسۇنۇش يوقتــۇر

  . ھهدىسىنىڭ تېكىستىدىن كېلىپ چىققاندۇر
ــا ــاتىللىق، زىن ــاراق-ق ــق، ھ ــشه، ئوغرىلى ــاراب، -پاھى ش

مۇرتهدلىك، زېمىندا بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ بېرىش قاتارلىق چوڭ 
شالرغا بهلگىلهنــگهن ۋه بــۇالردىن كىچىــك جىنــايى جىنــايى ئىــ

قىلمىشالرغا بهلگىلهنگهن، مۇسۇلمان جامائهت چىڭ تۇتـۇش ۋه 
ئىجرا قىلىشقا تېگىشلىك بولغان ئېنىـق بهلگىلىمىلىـرى ۋه 

. پاكىتلىرى بولغان جىنايى ئىشالر شهرىئهت دهستۇرى بار-دهلىل
ىچىگه ئالغان ئۇالر يهنه چىڭ تۇتۇشقا تېگىشلىك سۈننهتنى ئۆز ئ

» شۈبھىلهرگه تايىنىپ جازا ئىجرا قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىڭالر«
مۇسـۇلمان . دېگهندهك نهزهرىيىۋى ۋه ئهمهلىي شهرھىلىرىمۇ بـار

جهمئىيىتىده ياشاۋاتقان بىرهر جىنايهتچى شهخسنىڭ ئۆزىنىـڭ 
قىلغان گۇناھىغا تهۋبه قىلىپ، گۇناھىدىن قول ئۈزگهنلىكى، ئۆز 

ا بهرمهســلىكى ۋه جىنــايهتلهر ســهۋهبلىك ئــۆز جىنــايىتىگه باھــ
ئۈستىگه چۈشىدىغان جىنايى جازانى قوبۇل قىلىشى ئاسـتىدا، 
ئاشۇ جىنايهتنى پاكىت قىلىۋېلىپ ئۇنىڭ ئالدىدىكى شهرهپلىك 

  . تۇرمۇش يولىغا تاقاق سېلىۋېلىشقا بولمايدۇ
ئادهتلىرى، -يۇقىرىدىكىلهرگه ئوخشاش، جهمئىيهتنىڭ ئۆرپ

ــالىيهت جهريانىــدىكى ئهدهپئهنئهنىلىــرى ئهخالقلىــرى ۋه -، پائ
قائىـــدىلهرگه قهدهر ئىـــسالم شـــهرىئىتى ۋه -جىنـــسىي ئهدهب

تىنچلىق، قېرىنداشلىق، . يوليورۇقلىرى بهلگىلىمه چىقىرىدۇ
رهھىم، ياخشىلىق قاتارلىقالر -ھهمكارلىق، دوستلۇق ۋه سىله

نىـڭ مۇسـۇلمان جهمئىيهت» ئالالھ بىلهن ئاالقىسى بار بولغان«
  . بۈيۈك سىماسىدۇر
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ــهرىئهت ــسالم ش ــۇلمان -ئى ــورۇقلىرى مۇس ــۈزۈمى ۋه يولي ت
جهمئىيىتىدىكى ئهر بىـلهن ئايـال ئوتتۇرىـسىدىكى ئاالقىنىـڭ 

بــۇ . تهبىئىتىنــى ئوچــۇق ۋه روشــهن ھالــدا بهلگىــلهپ بېرىــدۇ
بهلگىلىــمه جهســهت بىــلهن روھ ئوتتۇرىــسىدىكى ئاالقىلهرنىــڭ 

يال كىشى كىيىمدىن نېمىنى  ئا.ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
نېمىنـى ئاشـكارىاليدۇ، نېمىنـى . كىيىىدۇ، نېمىنى كىيمهيدۇ

ئهخالقنى -جىنسىي ئهدهب. يۆگهيدۇ، بۇنى ئوچۇق بايان قىلىدۇ
پـاكىزه سـاقاليدىغان، راۋۇرۇس، -ۋه ھهرقاچان جهمئىيهتنى پاك

تــوغرا ھاياتنىــڭ ھېســسىياتلىرى ۋه تۇغۇلمــا تهبىئىتىنــى 
 ئىشالر ۋه نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ساغالم بولغان قاندۇرىدىغان

خاراكتېر رازى بولىدىغان دهرىجىده ئوچۇق بايان -تۇغۇلما مىجهز
  . قىلىدۇ

ئهنه يۇقىرىدىكىلهرگه ئوخشاش ئۇنداق يا مۇنداق ھاياتلىق 
  . ئىشلىرىنىڭ ھهممىسىنى شهرىئهت ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

 
        

  
تـۈزۈم -قـانۇن» ئىالھىي شهرىئهت«بۇرۇنقى مۇسۇلمانالر 

دېگهن ئىبـارىنى داۋاملىـق ھاياتلىققـا كېرهكلىـك مهنـبه، 
زېمىن يۈزىدىكى ئىنسانىيهت ھاياتىنى قېلىپالشتۇرۇش ۋه 
ئىنتىزامالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئۇنىڭــدىن باشــقا مهنــبه يــوق، 
ئۇنىڭدىن باشـقا مهنبهنىـڭ بولۇشـىمۇ مـۇمكىن بولمايـدۇ، 

  . نمۇمكىن ئهمهس دهپ چۈشهنگه
بۇ ئۇقـۇم ئالالھقـا بولغـان ھهقىقىـي تـوغرا ئىماننىـڭ 

پرىنـسىپلىرىنىڭ بىـرى بولغـان، -ئاجايىپ يارقىن قائىده
ئهگهر ئۇنداق بولمىسا كۆڭۈلنىڭ چوڭقۇر يېرىده قارار ئالغان 
بۇ ھهقىقىي ئىماننىڭ نېمه مهنىسى بولسۇن؟ ئالالھ كىتابىدا 
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ىش ئارقىلىق، كىشىلهرگه جېكىلىگهن، ئۇالرغا بهلگىلهپ بېر
ئۇالرغا ياخـشىلىق كهلتـۈرۈپ بېرىـشنى مهقـسهت قىلغـان، 
ئۇالرغا بهلگىلهپ بهرگهن شهرىئهتنى ھهقىقىي چىڭ تۇتۇشقا 

ئهگهر ئۇالر ئـالالھ يهتـته قـات . ۋه ئىجرا قىلىشقا بۇيرىغان
نهرسـىلهر ئاسمان ئۈستىدىكى ئهرشىسىدىن نازىـل قىلغـان 

 زالىمالر ۋه پاسىقالر دهپ بويىچه ھۆكۈم قىلمىغاندا، كاپىرالر،
باھالىنىدىغان نهرسىلهرنى راست دهپ يۈرگهننىڭ ياكى ئىمان 

  ! ئېيتتۇق دهپ يۈرگهننىڭ نېمه مهناسى بولسۇن؟
ــۆزلهرگه  ــان س ــدا ئېيتق ــڭ كىتابى ــۇلمان ئالالھنى مۇس

-ئىشهنمىسه، ئالالھنىڭ شهرىئىتىدىن باشقا بارلىق قانۇن
ىــدىن ھهقــتىن تۈزۈملهرنىــڭ ھهممىــسى ئىنــسانىيهت ئىچ

دۇر، پهقهت »كۆڭــۈل خاھىــشى«بىــر تائىپىنىــڭ ئاداشــقان 
چۈنكى، ئالالھنىڭ . يالغۇزغىنه ئالالھنىڭ شهرىئىتى ھهقتۇر

شهرىئىتى زۇلـۇم قىلمايـدىغان ۋه كۆڭـۈل خاھىـشىغا بـوي 
ئهگمهيدىغان، ھهقىقهتنى مهنبه قىلغاندۇر دهپ ئىشهنمىسه، 

  ! سۇن؟ھهقىقىي توغرا ئىماننىڭ نېمه مهنىسى بول
ــك،  ــى چهكلى ــڭ ئىلم ــدا ئالالھنى ــۇلماننىڭ ئېڭى مۇس
ئىنساننىڭ ئىلمـى ۋه تهجرىبىـسى ئالالھنىـڭ ئىلمىـدىن 
ــۇر  ــشكه ئهڭ اليىقت ــا ئهگىشى ــهمىمىي، بۇنىڭغ ئهۋزهل ۋه س
دېگهن قاراشالر ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرسا، ئۇنداقتا ئالالھقا 
ھهقىقىي ئىمـان بـار دېـگهن بـۇ ئىماننىـڭ نـېمه مهنىـسى 

  ! ولسۇن؟ب
ـــسىلىي  ـــۈن تهپ ـــر پۈت ـــۇ بى ـــدا ب مۇســـۇلماننىڭ ئېڭى
بهلگىلهنگهن، كائىنات ۋه مهۋجۇداتنىڭ قانۇنىيهتلىرى بىلهن 
بىر تۇتاش تـۈزۈلگهن مۇشـۇ تهپـسىلىي شـهرىئهتنى ئهينـى 

ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ســاالمى ‐‐ چاغــدىكى پهيغهمــبهر 
بىر بىلله ياشىغان ئهرهب يېرىم ئارىلىدىكى ئاشۇ ‐‐ بولسۇن 
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ئۇچـۇم ئهرهبــلهر ئۈچــۈن ۋه ئـۇالرنى ئىــداره قىلىــش ئۈچــۈن 
ــهرىئهت  ــلهن ش ــدىن ئۆتۈشــى بى ــۈزۈلگهن، ئۇالرنىــڭ ئالهم ت
ئهمهلدىن قالىدۇ دهپ چۈشهنسه، ھالبۇكى ئالالھ تائـاال ئـۆز 

ئۈچۈن » ئالهملهر«كىتابىدا بۇ دىن پۈتۈن خااليىقالر ئۈچۈن، 
پۈتۈن ئهھلى ) يهنى قۇرئان(ئۇ « ﴾ َعاَلِمیَنِإْن ُھَو ِإلَّا ِذْكٌر لِّْل﴿ : دهۋاتسا

َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا ﴿ ؛ ) ئايهت-27 سۈره -81(» جاھانغا نهسىھهتتۇر
ِھ        َد اللَّ َرَمُكْم ِعن َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْك

سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن ! ئى ئىنسانالر« ﴾ َھ َعِلیٌم َخِبیٌرَأْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ
بىـر ) ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارهت(بىر ئهر، بىر ئايالدىن 

ئۆزئـارا تونۇشۇشـۇڭالر ئۈچـۈن . ئاتا، بىر ئانىـدىن يـاراتتۇق
ھهقىقهتهن ئهڭ . سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋه ئۇرۇغ قىلدۇق

ڭ دهرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك تهقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنى
بىرىدىن ئـارتۇق -يهنى كىشىلهرنىڭ بىر(ھېسابلىنىسىلهر 

» )بولۇشى نهسهب بىلهن ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ
ئۆز ئىچىگه ئالغان » قۇرئان كهرىم«).  ئايهت-13 سۈره -49(

َوِباْلَحقِّ ﴿ : شهرىئهت ۋه يوليورۇقالرنىڭ ھهممىسى دهرھهقىقهتتۇر
َزلَ   َأنَزْل قۇرئاننى بىز ھهقىـقهت ئاساسـىدا نازىـل « ﴾   َناُه َوِباْلَحقِّ َن

قۇرئانمۇ ھهقىقهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا نازىل . قىلدۇق
ــدى ــۈره -17(» بول ــايهت-105 س ــوڭ ).  ئ ــقهت چ ــۇ ھهقى ب

ــڭ  ــڭ(مهۋجۇداتنى ــۈن كائىناتنى ــلهن ) پۈت ــانۇنىيىتى بى ق
ُكلُّ َنْفٍس  اَواِت َواْلَأْرَض ِباْلَحقِّ َوِلُتْجَزىَوَخَلَق اللَُّھ السََّم﴿ : باغلىنىشلىقتۇر

ونَ   ا ُیْظَلُم ْم َل َسَبْت َوُھ ا َك ــى « ﴾ ِبَم ــمانالرنى ۋه زېمىنن ــالالھ ئاس ئ
ھهر ئىنساننىڭ قىلمىشىغا يارىشا . ھهقلىق بىلهن ياراتتى

 -45(» جازا ياكى مۇكاپات بېرىلىدۇ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ
ــۈره  ــايهت-22س ــۇ ).  ئ ــهرىئهت ۋه ب ــق ش ــۇ ھهقلى ــا ب مان

شهرىئهتنىڭ تهلىپى بولغان ھهربىر ئىنسانغا ئۆز قىلمىشىغا 
قارىتا جازا ياكى مۇكاپات بېرىشى ئالالھ ئاسمان ۋه زېمىننى 
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ياراتقان ھهقىقهتنىڭ ئۆزى بولـۇپ، ئۇنـداقتا ئـۇ ھهرگىزمـۇ 
يېرىم ئارالدىكى بىـر ئۇچـۇم ئهرهبـلهر ئۈچـۈن چۈشـۈرۈلگهن 

ئالالھنىڭ ‐‐ ت ھهقىقهت ئهمهس ۋه رهسۇلۇلالھ پۇرا-پارچه
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ياشىغان ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

ــار  ــسى ب ــان چهكلىمى ــان زام ــا توختىتىلغ ــك زامانغ چهكلى
ـــاال  ـــالالھ تائ ـــان «ۋاقىتلىـــق ھهقىقهتمـــۇ ئهمهس، ئ قۇرئ

ــۇ »كهرىــم نىــڭ ئهڭ ئاخىرىــسىدا نازىــل قىلغــان ئــايهتته ب
 ئىنــسانىيهتكه ئورتــاق، ئومۇمىيۈزلــۈك ھهقىقهتنــى پۈتــۈن
ي ﴿ : ھهقىــقهت دهۋاتىــدۇ ْیُكْم ِنْعَمِت ُت َعَل َنُكْم َوَأْتَمْم ْم ِدی ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَی
سـىلهرنىڭ دىنىڭالرنـى پۈتـۈن بۈگۈن «﴾  َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدیًنا   

نــى ›نېئمىــتىم‹قىلــدىم، ســىلهرگه بهرمهكچــى بولغــان 
يهنـى (نى تاللىدىم ›ئىسالم‹نىڭالر بولۇشقا دى. تولۇقلىدىم

ئىـسالم بــويىچه ھايـات كهچۈرســهڭالر، مهن ســىلهردىن رازى 
  ).  ئايهت-3سۈره مائىده (» )بولىمهن

ــــڭ  ئهگهر مۇســــۇلماننىڭ ئىدىيىــــسىده يۇقىرىقىالرنى
ھهممىسى توغرىلىق بىرهر نهرسه يۈز بهرسه ياكى مۇشۇ دىن 

المدۇ ياكى يوليورۇقالرغا ئېلىپ كهلگهن شهرىئهتكه قارىتا بو
قارىتا بوالمدۇ، ھهقىقهتلىكى توغرىسىدا گۇمانلىنىپ قالسا، 
ئۇنىڭ ئالالھقا ھهقىقىي ئىمانى بولغىنىنى نېمه كېرىكى؟ 

  ! نېمه مهنىسى بولسۇن؟
ھهقىقهتهن، يۇقىرىدا بايان قىلىـپ ئۆتكهنـدهك قـاراش 
ياكى ئىدىيه يـاكى شـۇ خىلـدىكى ئىمـان ئالالھقـا ئىمـان 

ئىمـانى . تۈرۈشنىڭ ھهقىقىتىگه قارىمۇقارشـى كېلىـدۇكهل
ــر ــاغالم، پىكى ــداق -س ــۇلمان ئۇن ــاغالم مۇس ــۇرى س تهپهكك

  . قاراشالرغا ھهرگىزمۇ ئىلتىپات قىلمايدۇ
.  ئهسـىر بولـدى14بۇ شـهرىئهت ئاسـماندىن چۈشـكىلى 

زېمىننىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىدىكى ئىنـسانىيهتكه نۇرغـۇن 
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 پهلسهپهنى بارلىققا كهلتـۈردى، كىشىلهر. تهجرىبىلهر ئۆتتى
ئۆگهندى، سىياسىي ئىلىملهر ساھهسىدىمۇ ئۆگهنگهنلىرىنى 

ــدى ــسىدىن . ئۆگهن ــڭ ھهممى ــۇ ئىلىملهرنى ــڭ مۇش ئۇالرنى
يهكۈنلىگهن خۇالسىسى، ھهقىقهتهنمۇ يهر شارىغا تهۋه قايسى 

دهســتۇر بولــسۇن، ئىگىــدارچىلىق قىلىۋاتقــان، -قــانۇن
تهبىقىگه «وقۇق يۈرگۈزىدىغان ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ۋه ھ

ــسۇپ ــۇ قــانۇن. ئىــكهن» مهن ــۈزۈم ئاشــۇ ھۆكــۈمران -ب ت
تهبىقىلهرنىڭ مهنپهئهتلىرىنى قالغان مهھكۇم تهبىقىلهرنىڭ 
ھېسابى ئۈستىگه شهكىللهندۈرگهن، بىر قېتىم فېئودالىزم 

لهر تهبىقىـسىنىڭ »ئاقـسۆڭهك«ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ، ئـۇ 
ئهتىنـــى قوغـــداش، ھېـــسابى ئۈچـــۈن، ئۇالرنىـــڭ مهنپه

لهر »خهلــــق«ھوقــــۇقلىرىنى كاپالهتلهنــــدۈرۈش ئۈچــــۈن 
تهرى ۋه زىيىنى ھېسابىغا ئاساسهن قانۇن -تهبىقىسىنىڭ قان

بىــر نــۆۋهت كاپتــالىزم ھۆكۈمرانلىــق قىلىــدۇ، . يۈرگۈزىــدۇ
ــــۇق ــــستالرنىڭ ھوق ــــداش، -كاپتالى ــــى قوغ مهنپهئهتىن

. تهرىنى شوراش ئۈچۈن ھېساب ئاچىـدۇ-ئىشچىالرنىڭ قان
ھۆكۈمرانلىـق » پرولتارىيـات دېكتاتۇرىـسى«هنه بىر نۆۋهت ي

-قىلىدۇ، ئهڭ ئهقهللىيسى پۈتۈن خهلق ئاممىسىنىڭ ھهق
ھوقۇقىغا قارشى ئىشچىالر سىنىپىنىڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈن 

  . ھېساب ئاچىدۇ، تارىختا بۇنىڭدىن باشقىسى بولۇپ باقمىدى
ــالالھ ئۆزىنىــڭ بۈيــۈك كىتابىــدا بېكىــتكهن  ــا بــۇ ئ مان

ىقهتكــى، ھهقىــقهتهن ئالالھنىــڭ شــهرىئىتىدىن باشــقا ھهق
بولـۇپ، ئـۆز » كۆڭـۈل خاھىـشى«تـۈزۈملهر -بارلىق قـانۇن

ئىگىلىرى قهيهرگه مايىل بولسا، شۇ تهرهپكه بىلـله مايىـل 
  . بولىدۇ

.  ئهسـىر بولـدى14بۇ شـهرىئهت ئاسـماندىن چۈشـكىلى 
ــۇن  ــسانىيهت نۇرغ ــدىكى ئىن ــمه تهرهپلىرى ــڭ ھهم زېمىننى
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بۇ تهجرىبىلهر خااليىقالر ئالالھنىڭ . رنى ئۆتكۈزدىتهجرىبله
ــكه بۇرۇلــۇپ كهتكهنلىكلىــرى  ــهرىئىتىدىن باشــقا تهرهپ ش
ســهۋهبىدىن ئىنــسان چىدىغۇســىز ئــاچچىق، ئهلهملىــك 

. بهختــسىزلىكلهرنىڭ بارلىققــا كېلىــشىگه ســهۋهب بولــدى
ـــــگهن  ـــــشىلىرى دۇچ كهلمى ـــــىر كى ـــــسى ئهس ھېچقاي

ۇالرنىڭ خـاتىرجهملىكى، ئ. بهختسىزلىكلهرگه دۇچار بولدى
. پاراغهتلىرىگه تهھـدىت سـېلىندى-بىخهتهرلىكى ۋه راھهت

بهزىـسى . ئېقىمالرغـا بۆلۈنـدى-گۇرۇھالرغا، تارمـاق-گۇرۇھ
كۈچلۈكلهر . ئوقۇبىتىنىڭ تهمىنى تېتىدى-بهزىسىنىڭ ئازاب

. ئاجىزالرغا، ياق، ئۆزىدىن باشـقىالرغا كـۈچىنى كۆرسـهتتى
ــشىل ــارى كى ــۈن يهر ش ــى پۈت ــسىزلىك تېخ ــۇ بهخت ىرىگه ب

يهتمىگهندهك بىرىنچى ۋه ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشلىرى مۇشۇ 
ئۈچىنىچى دۇنيا ئهللىرى . ئارقىدىن پاتلىدى-ئهسىرده ئارقا

بۇ ھاالكهت . تارىختىكى ئهڭ ئېچىنىشلىق ھاالكهتنى تونۇدى
بۇالردىن سىرت، . ئۇالرنىڭ ئىشىكى ئالدىغىچه يېتىپ كهلدى

، ئائىله ئۇقۇمى مۇزىيخانىالردىن ئورۇن ئائىلىلهر پارچىالندى
جامائهت ۋه گۇرۇھالرنى . ئهخالق ئۇقۇمى يېمىرىلدى. ئالدى

كىـشىلهر . تۈرلۈك ئېقىمالر ۋه پىكىرلهر پارچىالپ تاشلىدى
ئوربىتىسىدىن ئايرىلغان سهييارىلهردهك بولۇشىغا ياشايدىغان 

 ساراڭلىق، مالىخولىيا، روھىي كېسهللىكلهر، نېرۋا. بولدى
خاراكتېرلىك كېسهللىكلهر، يۇقىرى قان بېسىمى، ئـۆزىنى 
ئۆلتۈرۈۋېلىش قاتارلىق بۈگۈنكى كۈنده ئىنسانىيهت ئۆز كۆزى 
بىلهن كۆرۈۋاتقان بىر قاتار پاجىئهلهرنى تارىختىكى ھېچبىر 
ئهۋالد ياكى جهمئىيهت كۆرۈپ باققان ئهمهس، بـۇ نېمىنىـڭ 

  ! مهھسۇلى؟
دا ئۆزىدىكى ئىلىملهرنى، بۇرۇنقى مۇسۇلمانالر ئهينى چاغ

بىـــــزلهر بۈگـــــۈنكى كۈنـــــده پهلــــــسهپهلهشتۈرگهندهك 
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ــده  ــسان تهبىئىتى ــسىمۇ، ئىن ــسهپىۋىيلهشتۈرمىگهن بول پهل
داۋاملىق ئۆزگهرمهس خىلىت ۋه ئۆزگهرگۈچى خىلىت بار دهپ 

ئهگهر بۇ ئىككـى خىلىـت . ئىككى تۈرگه ئايرىپ چۈشهنگهن
مىـسه، يهنه بىـرىگه تولـۇق بىرلهش-ئىنسان ۋۇجۇدىـدا بىـر

شۇنداقال ئالالھنىڭ شهرىئىتى ھهرقايسى ئهسىرلهر ۋه ئاشـۇ 
ئهســىرلهردىكى پۈتــۈن ئهۋالدالرغــا كېرهكلىــك، شــهرىئهت 
داۋاملىق بىـر خىـل تۇرغـۇچى خىلىـت بىـلهن ئۆزگىرىـپ 
تۇرغۇچى خىلىتنى بىرلىكته كاپالهتلهندۈرىدۇ ۋه بۇ ئىككى 

كى ئهقىـده خىلىتنى دىن مۇناسىۋىتى ۋه ئالالھ توغرىسىدى
مۇناسىۋىتى بىلهن چهمبهرچهس ۋه مهھكهم بىرلهشتۈرىدۇ دهپ 

  . چۈشهنگهن
دىكى ئۆزگهرمهس خىلىت بارلىققا كېلىشىدىال »ئىنسان«

ئهزهلىي ھهقىقهتلهردىن كېلىپ چىققان، ئۇنى ئهھـۋالالر ۋه 
چۈنكى، ئۇ . مۇھىتالرنىڭ ئۆزگىرىشلىرى ئۆزگهرتىۋېتهلمهيدۇ

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي ﴿ : ادىر بولغانئالالھنىڭ ئىرادىسىدىن س
: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه« ﴾ َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفًة

» دېـدى› يـارىمهن) يهنى ئورۇنباسار(مهن يهر يۈزىده خهلىپه ‹
؛ پۈتۈن ئىنسانىيهت ھهقىقهتهن بىـر ) ئايهت-30 سۈره -2(

﴾ َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة﴿ : ىجاندىن يارىتىلد
ــسانالر« ــى ئىن ــساندىن ! ئ ــر ئىن ــادهم (ســىلهرنى بى ــى ئ يهن

» ياراتقان پهرۋهردىگارىڭالردىن قورقـۇڭالر) ئهلهيھىسساالمدىن
؛ ئاشۇ بىر جاندىن، يهنى ئۆز جىنسىدىن ) ئايهت-1 سۈره -4(

 بىــلهن ھايــاتلىقنى ئورتــاق كۈتۈۋالىــدىغان، ئۆمــۈر ئۇنىــڭ
: نى يـاراتتى»جۈپتى«بىرىنى تولۇقاليدىغان -مهنزىلىده بىر

َودًَّة                ﴿ َنُكم مَّ َل َبْی ا َوَجَع ْسُكُنوا ِإَلْیَھ ا لَِّت ِسُكْم َأْزَواًج َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُف
هت ئېلىـشىڭالر ئۈچـۈن ئـۈلپ-ئايالالر بىلهن ئۈنسى«﴾  َوَرْحَمًة

نىڭ ئۇالرنى ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقـانلىقى، ئـاراڭالر )ئالالھ(
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مۇھهببهت ئورناتقانلىقى -مېھرى) خوتۇن ئارىسىدا-يهنى ئهر(
ـــــالى قـــــۇدرىتىنى كۆرســـــىتىدىغان(ئالالھنىـــــڭ  ) كام

ئاشۇ بىر جان ۋه ).  ئايهت-21 سۈره -30(» ئاالمهتلىرىدىندۇر
پۈتۈن خااليىقالرنى ۋه ئايماقالرنى ئۇنىڭ بىر تهن جۈپتىدىن 
َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ﴿ : ياراتتى ۋه ئهتراپقا تاراتتى

َساء     رًا َوِن اًال َكِثی ا ِرَج ثَّ ِمْنُھَم ا َوَب ا َزْوَجَھ َق ِمْنَھ َدٍة َوَخَل ٍس َواِح ــى « ﴾ نَّْف ئ
ـــسانالر ـــساند! ئىن ـــر ئىن ـــىلهرنى بى ـــادهم (ىن س ـــى ئ يهن

ــۆز (ياراتقــان، شــۇ ئىنــساندىن ) ئهلهيھىســساالمدىن ــى ئ يهن
ياراتقـان ۋه ) يهنى ھهۋۋانـى(ئۇنىڭ جۈپىتىنى ) جىنسىدىن

ئايالالرنى -نۇرغۇن ئهر) يهنى ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن(ئۇالردىن 
؛ ) ئايهت-1 سۈره -4(» ياراتقان پهرۋهردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر

اُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ   َیا َأیَُّھا النَّ  ﴿  
سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن !  ئى ئىنسانالر« ﴾ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم

بىـر ) ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارهت(بىر ئهر، بىر ئايالدىن 
ئۆزئـارا تونۇشۇشـۇڭالر ئۈچـۈن .  يـاراتتۇقئاتا، بىر ئانىـدىن

ھهقىقهتهن ئهڭ . سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋه ئۇرۇق قىلدۇق
تهقۋا بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دهرگاھىـدا ئهڭ ھۆرمهتلىـك 

بىرىدىن ئـارتۇق -يهنى كىشىلهرنىڭ بىر(ھېسابلىنىسىلهر 
» )بولۇشى نهسهب بىلهن ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ

  ).  ئايهت-13ۈره  س-49(
مۇشۇ ئهزهلىي بولغان ھهقىقهتـلهرگه باشـقا ھهقىقهتـلهر 
ئهگىشىپ، ئاشۇ داۋاملىق ئۆزگهرمهس خىلىتالرغا ئوخشاش 

  . ھهقىقهتلهرگه ئايلىنىدۇ
ـــگهن  ـــشىپ كهل ـــلهرگه ئهگى ـــي ھهقىقهت ـــۇ ئهزهلى ئاش

خـاراكتېرى سـاغالم -ھهقىقهتلهرنىڭ بىرى تهبىئىي مىـجهز
 ئالالھنىــڭ بۈيــۈكلىكىنى ھــېس بولىــدىكهن، مهخلۇقــاتالر

ئۇالرنىڭ ئازغۇنلۇقىنى قىياس قىلغاندىمۇ ئالالھقا . قىلىدۇ



 

 42

ـــاردىمىگه  ئىبـــادهت قىلىـــدۇ، ھاياتلىقىـــدا ئالالھنىـــڭ ي
  . ئېرىشىدۇ

ئاشۇ ئهزهلىي بولغان ھهقىقهتلهرگه تهۋه ھهقىقهتلهرنىڭ «
-ئالالھ بىر جان، بىر تهندىن ياراتقان بىر جـۈپ ئهر: بىرى

ۋه چاپلىـشىش بىرىگه كۆيۈنۈش، ئىچ ئـاغرىتىش -ىرئايال ب
-بىلهن ئىككىسى بىرلهشـمىگهن، دوستالشـمىغان ۋه بىـر

شهپقهت قىلىشمىغان ئهھۋالدا ئىككىسىنىڭ -بىرىگه رهھىم
  . »مهۋجۇتلۇقىنىڭ تولۇق بولمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ

ئاشۇ ھهقىقهتلهرگه تهۋه ھهقىقهتلهرنىڭ بىـرى، پۈتـۈن «
ۆڭلى ســاپ، قهلبــى پــاك بولغــانلىرى پۈتــۈن خــااليىقالر كــ

. ئىنسانىيهتتىكى ئورتـاق قېرىنداشـلىقنى ھـېس قىلىـدۇ
چۈنكى، ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىر ئاتىنىڭ ئۇرۇغىـدىن، بىـر 
ئانىنىڭ بالىياتقۇسىدا تـۆرهلگهن تـۆرهلمه، بـارچه ئىنـسان 

تۇغقانلىق مۇناسىۋىتىگه ئىگه، شۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر -ئۇرۇغ
  . »كارلىشىدۇ ۋه ئورتاقلىشىدۇياخشىلىققا ھهم

ئهنه شۇ دائىمىي خىلىـتالر بولـۇپ، ئـۇالر ھهقىـقهتهن «
ئىنــسانىيهت . دائىمىــي ئاساســالر ئۈســتىگه مهركهزلىــشىدۇ

مهلۇماتلىرىنىڭ تهرهققىي قىلىش، ئهقىل بىـلهن كائىنـات 
-ئوتتۇرىسىدا داۋاملىق رېئاكسىيهلىشىش، كائىناتنىڭ سىر

هكتىنى بىلىش، ماھىيىنىڭ ت-ھېكمهتلىرىنى بىلىش تېگى
ــان ــداقلىقىنى چۈشــىنىش، ك ــزىش، -قان ــايلىقلىرىنى قې ب

كائىناتنى ئۆز مهنپهئىتى ئۈچۈن بويسۇندۇرۇش قاتارلىقالرغا 
ئورۇنۇش جهريانىـدا ھهركـۈنى يېڭلىنىـپ تۇرىـدىغان باشـقا 

شۇنىڭ بىلهن يېڭى ۋهزىيهتلهر . خىلىتالر چېلىقىپ تۇرىدۇ
ــدۇ ــا كېلى ــشىلهر ب. بارلىقق ــتىن ھهزارهتــكه كى هدهۋىيلىك

، يېــــزا ئىگىلىكىــــدىن )يېزىــــدىن شهھهرلىشىــــشكه(
  . »سانائهتلىشىشكه، سانائهتتىن ؟؟؟؟؟گه يۆتكىلىدۇ
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ئىسالم پىترهت دىنى بولۇپ، ئۆزىنىڭ ھهممه تهرهپلىرىده «
  . »خاراكتېرىگه ماس قهدهمده ماڭىدۇ-ئىنسانىيهتنىڭ مىجهز

زگهرمهس بىرىنچــى تهرهپ ئــۆزگهرمهس خىلىتالرغــا ئــۆ
ئىككىنچـى تهرهپ . تۈزۈملهرنى بېرىدۇ-شهرىئهتلهر ۋه قانۇن

. ئۆگىرىپ تۇرغۇچى خىلىتالرغا ئۆزگهرمهس ئاساسالرنى بېرىدۇ
شۇالرنىڭ ھهممىسىده تهبىئهتنىڭ پىترىتى ۋه ھاياتلىقنىڭ 

بىرىنچى تهرهپكه ئهقىدىنى . پىترىتىگه ماس قهدهمده ماڭىدۇ
ــسىدىكى ئهق ــالالھ توغرى ــدۇ، ئ ــۇ بېرى ــۇپ، ئ ــر بول ــده بى ى

چۈنكى، ئۇنىڭغا تايانغان ئاساسالر مۇستهھكهم . ئۆزگهرمهيدۇ
  . ئاساسالر بولۇپ ئۆزگهرمهيدۇ

ــدهك، تــوي « ــدا ســۆزلهپ ئۆتكهن ــكه يۇقىرى ئهقىــده تهرهپ
قىلىش، ئاجرىشىش ۋه جىنايى جازاالرنىڭ بهلگىلىمىلىـرى 
قاتارلىقالردهك شـهرىئهت تـۈزۈملىرىنى، مهدهنىـي مۇئـامىله 

-تــۈزۈملىرى ۋه دۆلهتــكه ئاالقىــدار تۈرلــۈك قــانۇن-نۇنقــا
تــوي قىلىــش ۋه ئاجرىــشىش ئومــۇمهن . نىزامالرنــى بېرىــدۇ

قىلىپ ئېيتقاندا، ئهر بىلهن ئايال ئوتتۇرىـسىدىكى ئـاالقه، 
ئـۆزگهرمهس خىلىـت بولــۇپ، ئۇنىڭغـا ئـۆزگهرمهس شــهرئىي 

چۈنكى، ئۇ ئۆزگهرمهس ئاساسالر ئۈستىده . بهلگىلىمىلهر بار
. بىر تهرهپتىن ئهر، بىر تهرهپتىن ئايالدۇرئۇ . هركهزلىشىدۇم

بىرىگه قاتتىق -ئوتتۇرىدىكى كۈچلۈك ئاالقه ھهربىرىنى بىر
ـــدۇ ـــاغالپ تۇرى ـــاتلىق ۋه تۇرمۇشـــنىڭ . تارتىـــپ ۋه ب ھاي

. شــارائىتلىرى ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ، جهمئىيهتمــۇ ئۆزگىرىــدۇ
. تۇرىدۇتهربىيه نىزاملىرىمۇ ئۆزگىرىپ -ئىقتىساد ۋه تهلىم

سىياســهت ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ؛ لــېكىن پــسىخولوگىيىلىك، 
بىئولوگىيىلىك بهزسىمان ۋه خىمىيىلىـك ئالـدىن ھۆكـۈم 
قىلىـــدىغان مۇســـتهھكهم ھهقىقهتلهردىـــن ھېچنهرســـىنى 

ئۇ بولسىمۇ، ئهر كىشى ئايال كىشىدىن، . ئۆزگهرتىۋېتهلمهيدۇ



 

 44

 ئايال كىشى ئهر كىشىدىن ھېچقاچان بىھاجهت بواللمايـدۇ،
ـــدا  ـــتهقىل ھال ـــۆزلىرى مۇس ـــدۇ، ئ ـــپ كېتهلمهي ئايرىلى

  . ①»ياشىيالمايدۇ
جىنايى ئىشالرغا بهلگىلهنگهن جازا بهلگىلىمىلىرىمـۇ «

ئۆزگهرمهس خىلىـت بولـۇپ، ئـۆزگهرمهس شـهيئى ئۈسـتىگه 
ئۇ ئىنساننىڭ ئىنسان قېرىندىـشى بىـلهن . مهركهزلىشىدۇ

قىسى ئاالقىسى ياكى شهخسنىڭ جهمئىيهت بىلهن بولغان ئاال
ــشقا  ــاۋۇز قىلى ــقىالر تاج ــساننىڭ باش ــر ئىن ــۇپ، ھهربى بول

  . »بولمايدىغان ھۆرمىتى بار
شـارائىتلىرى ئۆزگىرىـدۇ، -ھاياتلىق ۋه ئۇنىڭ شـهرت«

ــاالقىلىرى  ــۆزگىرىش، نهتىــجه ئ ــكهت مۇناســىۋهتلىرى ئ ھهرى
بىلهن بولغان ئـاالقىلىرى ) ئادالهت(ئىنساننىڭ . ئۆزگىرىدۇ

ــۈز ــىي ت ــدۇ، سىياس ــدۇئۆزگىرى ــۇالر . ۈم ئۆزگىرى ــېكىن، ب ل
ــدىغان  ــۈم قىلى ــاللىقى ھۆك ــارىخىي رېئ ــسانىيهتنىڭ ت ئىن
مۇســـتهھكهم ئـــۆزگهرمهس ھهقىقهتـــتىن ھېچنهرســـىنى 

-چۈنكى، پۈتۈن خااليىقالرنىڭ ئهسلى تېگى. ئۆزگهرتهلمهيدۇ
ــان  ــر ج ــى بى ــاتقۇ ‐‐تهكت ــساالمدىن، بالىي ــادهم ئهلهيھىس  ئ

  . »تىپ تۇرىدۇبىرىگه چې-مۇناسىۋىتى ھهممىسىنى بىر
سېتىق، ئىجارىكهشلىك، -يۇقىرىدىكىلهرگه ئوخشاش سودا«

رهنه قويۇش، قهرز، ۋهكالهتچىلىـك قاتـارلىق ۋه بـۇالردىن باشـقا 
مهدهنىي مۇئامىلىلهرگه بهلگىلهنگهن شهرىئهت بهلگىلىمىلىرىمۇ 

دۆلهتكه ئائىـت . تۈزۈملهر دائىرىسىگه كىرىدۇ-ئۆزگهرمهس قانۇن
-بۇ قانۇن. ۆزگهرمهس خىلىتالر قاتارىغا كىرىدۇتۈزۈملهرمۇ ئ-قانۇن

تـــۈزۈم دۆلهتنىـــڭ تىنچلىـــق ۋه ئـــۇرۇش ھالهتلىرىـــدىكى 
ئهممـا، ئىنـسانىيهت ھاياتىنىـڭ . مۇناسىۋهتلىرىنى بهلگىلهيدۇ

                                                
 . دېگهن كىتابتىن ئېلىندى» بورمىالنغان ئىسالم« ①
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ــۆزگهرمهس  ــده ئ ــڭ ئۆزى ــۇ چاغنى ــقۇچلىرى ش ــات باس تهرهققىي
تهرهپلهرنىڭ مۇناسىۋهتلىك ئاجرالماس بىر قىـسمى بولـۇپ، ئـۇ 

ــالھۆكۈمر ــىتى ۋه م ــق سىياس ــىتىدۇر-انلى ــۈك سىياس . مۈل
ــۆچمهن  ــۇھىتنى ك ــاكى م ــش ي ــكىل قىلى ــى تهش جهمئىيهتن
چارۋىچىلىقتىن يېزا ئىگىلىككه، ئۇنىڭدىن تىجارهت ئىگىلىكىگه، 

گىچه تهشـكىل ... ئۇنىڭدىن سانائهت ئىگىلىكىگه، ئۇنىڭدىن 
  . »قىلىش دېمهكتۇر

-ىيهت ئهقىـليۇقىرىدىكى ئىشالر بىز ئېيتقاندهك، ئىنـسان
ــۆرلهپ، دهرىجىمــۇدهرىجه  ــۇقىرى ئ پاراســىتىنىڭ پهللىمــۇپهلله ي
ــقۇچلۇق  ــان باس ــلهن بولغ ــئهت بى ــش ۋه تهبى ــي قىلى تهرهققى
تهرهققىيـاتالر جهريانىـدا ئــۆزگهرمهس مۇسـتهھكهم ھهقىقهتــتىن 

بىـرىگه -ئىنسان بىرلىكى ۋه ئـۇنى بىـر. ئايرىلىپ كېتهلمهيدۇ
ـــاالقىلهر بىرلى ـــدىغان ئ ـــارچىلىنىش ۋه چېتىـــپ تۇرى كـــى، پ

ــدىن ئايرىلىــپ -بۆلىنىــشلهرنىڭ مۇمكىنــسىزلىكى، بىــر بىرى
  . كېتىشنىڭ مۇمكىنسىزلىكى ھۆكۈمى بىلهن مۇمكىن بولمايدۇ

مۇشۇ ئىشالردا ئىشالر ھېكمهتلىـك ئورۇنالشتۇرۇشـنىڭ ئهڭ 
خوش -يۇقىرى پهللىسىده بولغان ئىساننىڭ ھاجهتلىرىگه خوش

س ھالدا ماڭغان، بـۇ جهھهتـته دېگهن ھالدا تهبىئىي ئېڭىغا ما
كهڭ كهتكهن الھىيهلهرنى بهلگىلىگهن بولسىمۇ، تهپـسىالتالرنى 

بېسىپ ئۆتىدىغان، لىرىدا ئىنسان ①بهلگىلىمىگهن ياكى ئۆز ھۇدۇد
نى بهلگىلىگهن، كېيىنكـى »رامكا«ئىنسانىيهت ئىراده قىلغان 

ــدىغان مىــجهز ــۆزى قىزىقى ــۆزىگه مۇناســىپ، ئ ــا ئ -ئهۋالدالرغ
رىگه، ماددىي شارائىتالر، ئىلىم ۋه نهتىجىلهر سـهۋىيىگه خاراكتې

. ئۇيغۇن كېلىدىغان كۆرۈنۈشنى بىر شهرت قىلىپ بهلگىلىمىگهن
ئۇ بولسىمۇ، كۆرۈنۈش رامكا مىقدارىغا ئاساسهن بولۇشى، ئۇنىڭدىن 

                                                
 ھۇدۇد ـــ  ①
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چوڭ بولۇپ، ئۇنى پاچاقالپ تاشلىۋهتمهسلىكى، يـاكى كىچىـك 
كارىلىنىپ قالماسـلىقى بولۇپ، ئۇنىڭ ئهتراپىـدا بوشـلۇق ئاشـ

  . كېرهك
ھۆكۈمرانلىق سىياسىتىده ئىككى ئاساسهن بهلگىلىمىنى «

َھ   ﴿  : بىرى، ئادالهت، يهنه بىر شـورا كېڭىـشى. يولغا قويدى ِإنَّ الّل
ْدلِ  ... َیْأُمُرُكْم   كىشىلهر ئارىـسىدا ھۆكـۈم قىلغانـدا ‹ ﴾ َأن َتْحُكُموْا ِباْلَع

َوَأْمُرُھْم ﴿ ؛ ) ئايهت-58 سۈره -4(› ئادىل ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ
› ...ئىشالرنى مهسلىھهت بىلهن قارار قىلىدىغانالرغا ‹ ﴾ ُشوَرى َبْیَنُھْم

  . ») ئايهت-38 سۈره -42(
مهجلىس بىر بوالمدۇ . ئاندىن كېڭهشنىڭ يولىنى بېكىتمىدى

ــن  ــاكى تهيى ــدۇ ي ــس تاللىنام ــدۇ، مهجلى ــى بوالم ــاكى ئىكك ي
 مهنـسۇپ بوالمـدۇ يـاكى كهسـىپ قىلىنامدۇ؟ نهتىجه شهخىسكه

ئهھلىگىمۇ ۋه مۇشۇ قاتاردىكى ئهھۋالالر ئوچۇق بېكىتىلمهستىن، 
ئىنسانىيهتنىڭ تهجرىبىلىرى ۋه تهدبىقالشـتىكى ئىجتىھادىغـا 

  . قالدۇرۇلدى
مۈلۈك سىياسىتىده ئاخىرىدا بىر يهرده توپلىـشىدىغان -مال

 بولسىمۇ، ئۇ. بىر ماركىغا ئىگه ئاساسالر گهۋدىسىنى بهلگىلىدى
كىشىلهرنىڭ ياخشى ئىشتا ئورتاق بولۇشىنىڭ زۆرۈرلىكى بولۇپ، 

  . ئۇنىڭدىن مهھرۇم قالغۇچى بولمىغۇدهك دهرىجىده بولۇشى كېرهك
مۈلۈكنىـڭ ئهسـلىدىنال ھهقىـقهتهن -مـال› قۇرئان كهرىم«‹

ئـۇ ئالالھنىـڭ . ئالالھنىڭ مېلى ئىكهنلىكىنـى قـارار قىلـدى
م      ﴿   :جامائهتكه بهرگهن ئاتاسىدۇر ا َجَعَلُك وا ِممَّ وِلِھ َوَأنِفُق ِھ َوَرُس آِمُنوا ِباللَّ

ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتۈرۈڭالر، ‹ ﴾ مُّْسَتْخَلِفیَن ِفیِھ
 -57(› ئالالھ سىلهرنى ئىگه قىلغان مالالردىن سهدىقه قىلىڭالر

ئالالھ ئاتا قىلغان ‹ ﴾ اُكْمَوآُتوُھم مِّن مَّاِل اللَِّھ الَِّذي آَت﴿ ؛ ) ئايهت-7سۈره 
يهنـى ئـۆزىنى (مۈلۈكنىڭ بىر قىسمىنى ئۇالرغـا بېـرىڭالر -مال

قۇللۇقتىن ئازاد قىلماقچى بولغان ۋه باشقا موھتاج كىشىلهرگه 
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مۈلـۈكى -جامائهتنىڭ مـال).  ئايهت-33 سۈره -24(› )بېرىڭالر
توغرىسىدىكى بىرىنچـى دهرىجىلىـك ھهقلىـق ئىگىـدارچىلىق 

مۈلۈكنى ياخشى، - بولىدىغانلىقىنى، شهخىسنى مالقىلغۇچىالر
قىلىپ قارار ) ۋهزىپه ئۆتىگۈچى(الياقهتلىك بىر تهرهپ قىلىدىغان 

ئهگهر شهخىس بۇنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىسا، جايىدا . قىلدى
ياخــشى بىــر تهرهپ قىاللمىــسا، تــۇنجى ھهقلىــق، الياقهتلىــك 

 ُتْؤُتوْا السَُّفَھاء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َوَال﴿ : ئىگىسى بولغان جامائهتكه قايتۇرۇلىدۇ
ًا ْم ِقَیام ُھ َلُك َل الّل تىرىكچىلىكىڭالرنىـــڭ ئاساســـى بولغـــان ‹ ﴾ َجَع

 -5 سـۈره -4(› ماللىرىڭالرنى ئهخمهقلهرگه تۇتقۇزۇپ قويمـاڭالر
  . »)ئايهت

مۈلۈك ئاز ساندىكى بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ -ئالالھنىڭ مال
پ تۇرىدىغان، ئۇنىڭدىن كۆپ سـانلىق قولىدا قولدىن قولغا ئۆتۈ

خهلق ئاممىسى مهھرۇم قالىدىغان بولۇشنى يامان كۆرىدىغانلىقى 
َأَفاء اللَُّھ َعَلى َرُسوِلِھ ِمْن َأْھِل اْلُقَرى َفِللَِّھ َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى ﴿ : مۇقهررهر

ئالالھ « ﴾ َیُكوَن ُدوَلًة َبْیَن اْلَأْغِنَیاء ِمنُكْمَواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَِّبیِل َكْي َلا 
يهنى قۇرهيزه، (پهيغهمبىرىگه غهنىمهت قىلىپ بهرگهن ئهھلى قۇرا 

نىڭ ماللىرىنى ئىچىڭالردىكى )نهزىر، پهدهك ۋه خهيبهر كۇففارلىرى
بايالر ئارىسىدا قولدىن قولغا ئۆتۈپ يۈرمهسلىكى ئۈچۈن، ئالالھقا، 

ئهقرىبالىرىغـا، يېـتىملهرگه، -همبهرنىڭ خىشپهيغهمبهرگه، پهيغ
 سۈره -59(» ...مىسكىنلهرگه، ئىبنى سهبىللهرگه خاس قىلدى 

  ).  ئايهت-7
مۈلۈكته مهلۇم ھهققى بارلىقى -كهمبهغهللهر ئۈچۈن مال«

زاكـاتنى . بهلگىلىنىپ، زاكاتنىڭ پهرزلىكى قارار قىلىندى
ىن، غـا كىـرىم قىلغانـدىن كېـي›بهيتۇلمال‹دۆلهت يىغىپ 

ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن ﴿ : نامرات كىشىلهرگه بېرىدۇ
سَِّبیلِ        ِن ال ِھ َواْب ِبیِل الّل  ﴾ َعَلْیَھا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفي َس

خادىملىرىغا، زاكات پهقهت پېقىرالرغا، مىسكىنلهرگه، زاكات ‹
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دىللىرىنى ئىـسالمغا مايىـل قىلىـش كـۆزده تۇتۇلغانالرغـا، 
قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، قهرزدارالرغا، ئالالھ يولىغـا، ئىبنـى 

 -9(› سهبىللهرگه بېرىلىدۇ، بۇ ئالالھنىڭ بهلگىلىمىسىدۇر
  . ») ئايهت-60سۈره 

ئالالھنىڭ رهھمىتـى ۋه سـاالمى بولـسۇن ‐‐ پهيغهمبهر 
ۋه ئوت قاتارلىق ئۈچ ) يايالق(چۆپ -ر سۇ، ئوتكىشىله«: ‐‐

ســىلهرنىڭ «: يهنه. دهيــدۇ» تۈرلــۈك نهرســىده ئورتــاقتۇر
بىرىڭالرنىڭ ئـۆز قېرىندىـشىغا زېمىنىنـى بهرگىنـى مهلـۇم 

‐‐ ئۇمهر ئىبنى خهتتاب . دهيدۇ» خىراج ئالغىنىدىن ياخشى
ئهگهر مهن «: ‐‐ ئـــــالالھ ئۇنىڭـــــدىن رازى بولـــــسۇن 

هيــنىگه چېكىنىــشىنى كــۆزده تۇتمىغــان مۇسـۇلمانالرنىڭ ك
بولسام، مهن پهتھـى قىلغـان بىـر مهھهللىنـى قالـدۇرماي، 

‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
خهيبهرنى تهقسىم قىلىپ بهرگهندهك، مۇسۇلمانالر ئارىسىدا 

  . دېگهن» تهقسىم قىلىپ بهرگهن بوالتتىم
 قىلغان مالنى كىشىلهرنىڭ ئاندىن ئالالھ جامائهتكه ئاتا«

. قانداق ئورتاقلىشىدىغانلىقى ھهققىدىكى يولنى بېكىتمىدى
ئۇ ئاممىۋىي پاراۋانلىق ئىشلىرى بىلهن بوالمدۇ ياكى دهسمايه 
ئىـشلهتكۈچىلهرنىڭ شېرىكلىشىـشى بىـلهن بوالمـدۇ يـاكى 
ئۇالرنىــڭ زۆرۈر ھــاجهتلىرىگه كاپالهتلىــك قىلغــۇدهك ئىــش 

ـــلهن بو ـــرىش بى ـــى بې ـــبهر ھهقق ـــۇددى پهيغهم ـــدۇ، خ الم
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولـسۇن ‐‐ ئهلهيھىسساالم 

ئهگهر بىـز بىـرهر كىـشىنى «: ھهدىسته كۆرسـهتكهندهك‐‐ 
ۋهزىپىگه تهيىنلىسهك، ئۇ كىشىنىڭ قورۇسى بولمىسا قورۇ 
ـــسۇن،  ـــۇن ئېلىۋال ـــسا خوت ـــالى بولمى ـــسۇن، ئاي قىلىۋال

سۇن، ئۇلــۇغى خىزمهتچىــسى بولمىــسا خىزمهتچــى تېپىۋالــ
  . »بولمىسا، ئۇالغ سېتىۋالسۇن
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مۇشــۇ كۆرۈنۈشــلهردىن ھېچبىــر كۆرۈنۈشــكه مــۇئهييهن «
ئـۇنى كېيىنكـى ئهۋالدالرنىـڭ ئـۆزىگه . ئۆلچهم بېكىتمىدى

مۇناسىپ ۋه ئۆز ئىمكـانىيهتلىرىگه مۇۋاپىـق كۆرۈنۈشـلهرده 
  . »پىكىر قىلىشى ئۈچۈن بوشلۇق قالدۇردى

ۈمرانلىق سىياسىتىده مۈلۈك سىياسىتى ياكى ھۆك-مال
جامائهتلهرنىڭ ئهھۋالىدا كۈنسايىن تهرهققىي قىلىدىغان ۋه 
داۋاملىق پهيدا بولۇپ تۇرىدىغان ئۆسۈش بىلهن قارشىلىشىپ 
ــۆزگهرمهس  قالماســلىقى ئۈچــۈن مۇســتهھكهم ھــالهتتىكى ئ

لېكىن، شۇنداق تۇرۇشلىغىن . تهپسىالتالرنى بهلگىلىمىدى
ھكهم يىلتىزالردىن ئـاجراپ بۇ ئىشالرنى ئۆزگهرمهس، مۇسته

» دۇنيالىق«كىشىلهر . كېتىدىغان ھالهتلهردىمۇ قالدۇرمىدى
دهسـتهك -ئىشلىرىنى ئوبدان بىلىدۇ دېگهن گهپنـى پاكىـت

ئىسپاتـسىز -قىلىۋېلىپ، كىشىلهرنى بـۇ ئىـشالردا دهلىـل
ھالدا خالغىنىنى قىلىـدىغان ۋه خـالىغىنىچه قىلىـدىغان 

ــدىمۇ قالدۇرمىــدى ــۇمىي چــۈنكى، يا. ھال ــادىكى ۋه ئوم ۋروپ
ـــهررۇپ  ـــن تهس ـــىرتىدىكى ئهركى ـــراالر س ـــسالمىي چېگ ئى

ئىنسانىيهتنىڭ يۈرىكى ئۈن سېلىپ » خالىغىنىنى قىلىش«
ــدىغان، ۋاي دات دهپ  ــارام بولى ــاتتىق بىئ ــدىغان، ق يىغالي
تاشــاليدىغان، ئېچىنىــشلىق ۋه يىرگىنىــشلىك تراگېــدىيه 

ــقۇچىغا ئايلىنىــپ قالــدى پــادىكى ھهقىــقهتهن ياۋرو. باس
ــستىك  ــى كاپتالى ــدىن كېيىنك ــۈزۈم، ئۇنىڭ ــق ت فېئوداللى

ــۇم ــمه زۇل ــگهن ھهم ــا كهل ــدىن بارلىقق ــىتهملهرنى -تۈزۈم س
ھهر ئىككىلىسى ئىسالم نهزىرىده . سۈپهتلهپ ئۆتۈش بىھاجهت

مۈلـۈكنى مهيلـى -چۈنكى، ئىككىـال تـۈزۈم مـال. ھارامدۇر
ۇن، زېمىن كۆرۈنۈشىده بولسۇن، ياكى كاپىتال سۈرىتىده بولس

قولغـا ئۆتـۈپ يۈرىـدىغان -پهقهتكىنه بايالر ئارىسىدا قولدىن
بۇمالالردىن قالدى خهلق . نى شهكىللهندۈرىدۇ»مونوپۇللۇق«
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ئاممىسى مهھرۇم قىلىنىدۇ، ئاندىن بۇ ئىككىسىدىن ئايرىپ 
چىققان كوممۇنىزم دۆلهتكه مۇتلهق قۇللۇق بىلدۈرىدىغان، 

ن مهھـسۇالتتۇر، شهخسلهرگه مـۇتلهق دېكتـاتور يۈرگۈزىـدىغا
ئىسالم ئالالھنىڭ بارچه ئىنسانىيهتكه، ھهرقايـسى . خاالس

دهۋرلهردىكـــى پۈتـــۈن ئهۋالدقـــا ئورتـــاق ھهدىـــيه قىلغـــان 
ـــسىدۇر ـــدهك . كهلىمى ـــۇ بۇنىڭ ـــشىلهرنى ھهرگىزم ـــۇ كى ئ

ئـاران -كېـشهنلهرده پـۇتلىرىنى ئـاران-تهرهققىياتنىڭ غول
ى داۋاملىق سۆرهپ ماڭىدىغان ھالهتلهرده قالدۇرماستىن، بهلك

ئۇالرنىڭ توغرا . ئۇالرنىڭ قولىدىن تۇتۇپ توغرا يولغا باشاليدۇ
تهرهپكه چېچىلىپ -يولدىن ئادىشىپ كهتمهسلىكلىرى، تهرهپ

كهتمهسلىكلىرى، ھهرقانداق ئهھـۋال، ھهرقانـداق ۋهزىـيهت 
ئاستىدا ئۇالرنىڭ ۋىجدانىي ئهركىنلىكىنى داۋاملىق ساقالپ 

ئۆسۈش ئهركىنلىكى  ئۇالرغا قېلىش ۋه قوغداپ قېلىش ئۈچۈن
ۋه مهۋجۇد ۋهزىيهتلهرگه قارىتـا قانـداق بىـر تهرهپ قىلىـش 

  . ئهركىنلىكى قالدۇرىدۇ
ئىلگىرىكى مۇسۇلمانالر بۇالرنىـڭ ھهممىـسىنى بىلىـپ 
يهتكهن، گهرچه ئۇالر ئىلىملىرىنى بىز پهلسهپىلهشتۈرگهندهك 
پهلسهپىۋىيلهشتۈرمىگهن بولـسىمۇ، ئۇالرنىـڭ مۇسـتهھكهم، 
ئـــۆزگهرمهس ئىـــشالر توغرىـــسىدىكى ھهمـــمه بىلىمـــى 

ــشۇناسلىقى« ــل» فىقھى ــستلهرنى -دهلى ــاكىتالر ۋه تېكى پ
شهرھىلهش ۋه بـۇ پـاكىتالرنى مـۇكهممهل ھـالهتته سـاقالپ 
قېلىش بىلهن ئۇنىڭغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ھالهتلهرنى بايان 
قىلىــش بولغــان، شــۇنداقال ئۇالرنىــڭ ئۆزگىرىــپ تۇرغــۇچى 

ھىشۇناسلىقى، ئهسلىي مهنبهلهرنى داۋاملىق ئىشالردىكى فىق
ئـالالھ ‐‐ ساقالپ قېلىش بىلهن ئۇمهر ئىبنى ئابـدۇلئهزىز 

-كىشىلهرنىڭ دهۋا«: ئېيتقاندهك‐‐ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن 
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-دهستۇرلىرى قانچىكى كۆپ بولسا، ئۇنىڭغـا ھـازىر جـاۋاب
  . »ھۆكۈملهر تولۇق بولغان

  
  
  

ئىـسالم ئۇقۇمىـدىن مۇسۇلمانالر ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش 
ھهقىقهت بىلهن ئاسمان بىلهن زېمىننىڭ مهنبهسىنىڭ بىر 

  . ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولـسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

ــدۇ‐‐  ــداق دهي ــسا، «: مۇن ــائىم بولۇۋات ــامهت ق ئهگهر قىي
بىرىڭالرنىڭ قولىدا تىكىش ئالدىدا تۇرغان كـۆچهت بولـسا، 

ئىم بولـۇپ بولغـۇچه كـۆچهتنى تىكىـپ بولـۇش قىيامهت قا
ــۇ كىــشىنىڭ  ــسۇن، ئ ــۆچهتنى تىكىۋهت ــسا، ك مــۇمكىن بول

  . »شۇنداق قىلغانلىقىغا ئهجىر بېرىلىدۇ
بۇ ھهدىستىن كۆڭۈلگه كېلىدىغان نهرسىنىڭ تۇنجىسى «

ئىسالمىي پىكىرى ئاالھىدىلىكىگه ئىگه بولغان بۇ ئاجايىپ 
اخىرهت يـــولى ئـــۇ بولـــسىمۇ ھهقىـــقهتهن ئـــ. دۇر›ســـىما‹

ــڭ  ــۇ دۇنيانى ــدا ب ــسىز ھال ــسىز ۋه ئايرىمىچىلىق ئىختىالپ
  . »يولىدۇر

ــر« ــۇ ئىككىــسى بى ــدىن ئايرىلىــپ -ھهقىــقهتهن ب بىرى
تۇرىدىغان ئىككى يول، ئىككـى ئـۈزۈك سـهپ يـول ئهمهس؛ 
ئىككىسىنىڭ بىرى دۇنيالىق ئۈچۈن، يهنه بىـرى ئـاخىرهت 

-شــهك. ئۈچــۈن بولغــان يولــدۇر دهيــدىغان يــول يــوق
ۈبھىسىزكى، ئۇ بۇنى ۋه بۇ ئۇنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان، ش

ــدىغان  ــپ تۇرى ــسىنى چېتى ــڭ ئوتتۇرى ــلهن ئۇنى ــڭ بى بۇنى
  . »يولدۇر
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دهپ ئاتىلىـدىغان › ئىبـادهت‹بۇ يهرده ئۇنىـڭ ئىـسمى «
دهپ ئاتىلىدىغان › ئهمهل‹، ئىسمى ›ئاخىرهت يولى‹مهخسۇس 
  . »يوق› دۇنيا يولى‹مهخسۇس 

يول بولۇپ، ئهۋۋىلى دۇنيا، ئاخىرى ھهقىقهتهن ئۇ بىرال «
ئىبادهتتىن، ئىبادهت -مانا بۇ يولدا ئهمهل. ئاخىرهتته بولىدۇ

ــۇ  ــده ئ ــول، ئىــسالمنىڭ نهزىرى ــدىغان ي ئهمهلــدىن ئايرىلماي
ھهر . ئىككىـــسىنىڭ ھهممىـــسى ئورتـــاق بىـــر نهرســـىدۇر

بىــرىگه ئېلىــشىپ كهتــكهن، ئارىلىــشىپ -ئىككىــسى بىــر
ھهر ئىككىسى مۇشۇ بىرال يولدا . كهتكهن ئايرىلماس نهرسىدۇر

  . »بىرىگه ياندىشىپ ماڭىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا يول يوق-بىر
ـــر « ـــاخىرقى بى ـــدىن ئهڭ ئ ـــۈر دهقىقىلىرى ئهمهل ئۆم

دهقىقىغىچه، ھاياتنىڭ قهدهم باسقۇچلىرىدىن ئهڭ ئاخىرقى 
قىيامهت قائىم بولۇۋاتقان . قهدهم باسقۇچقىچه داۋاملىشىدۇ

نېمىدېگهن ! پاھ. كى كۆچهتنى تىكىدۇئاشۇ لهھزىدىمۇ قولدى
  . »!كاتتا ئىشهنچ ھه بۇ

ـــى « ـــڭ قىممىتىن ـــڭ، ھهرىكهتنى ـــۇ ئهمهلنى ـــا ب مان
تهكىتلىگهنلىك، ئۇنىڭ ئـوبرازىنى يارقىنالشـتۇرغانلىق ۋه 
ئۇنىڭغا رىغبهتلهندۈرگهنلىك، ئىسالم ئۇقۇمىدا ئىزاھاتى ئهڭ 

ات بۇ يهردىكى ئىزاھـ. كۈچلۈك بولغان ئىزاھلىق پىكىردۇر
دۇنيادىكى ھهرىكهتنىڭ ئـاخىرهتكه باشـالپ بارىـدىغان يـول 

يـوقلىقىنى ئوچـۇق بايـان بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا يولنىڭ 
   .»قىلىدۇ

ئۆتمۈشتىكى ۋه ھازىرقى ئىنسانىيهتكه نۇرغـۇن زامـانالر 
ئۇالر دۇنيا ۋه ئاخىرهت دهپ ئىككى يول ئوتتۇرىسىدا . ئۆتتى

تلىك ئۈچۈن ئهمهل ئاخىره. ئايرىمچىلىقنى ھېس قىلىشتى
 دۇنيالىق ئۈچۈن ،قىلىش دۇنيادىن ئۈزۈلۈشنى تهلهپ قىلىدۇ
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ھهرىكهت قىلىش ئاخىرهتنىڭ ۋاقتىنى قىستاپ قويىدۇ دهپ 
   .شتىقارا

مانا بـۇ دۇنيـا بىـلهن ئـاخىرهت ئوتتۇرىـسىنى ئايرىـپ «
قاراشنىڭ ئىنـسانىيهت روھىيىتىـدىكى يىلتىـزى چوڭقـۇر 

ــىرت ــرال س ــۇ بى ــۇ مۇش ــا، ئ ــاپ بولغاچق ــته توخت قى كۆرۈنۈش
قالماستىن، پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ ئىچكى ۋۈجۇدىغا ئاالقىدار 

» بولغان باشقا بارلىق ئۇقۇمالرغا قهدهر تاجاۋۇز قىلىپ بارىدۇ 
،  

بىرىگه مۇناسىۋىتى بولمىغان -دۇنيا بىلهن ئاخىرهت بىر«
  . »ئايرىم ئىش

ــسىز   -روھ بىــر-بهدهن بىــلهن جــان« بىــرىگه مۇناسىۋهت
  .»م ئىشئايرى
ـــر« ـــه بى ـــاددا ئهمهس نهرس ـــلهن م ـــاددا بى ـــرىگه -م بى

  .»مۇناسىۋهتسىز ئايرىم ئىش
ــلهن « ــا بى ــدا، فىزىك ــلهن ئېيقان ــى بى ــوپالر تىل پهيالس

  .»بىرىگه مۇناسىۋهتسىز ئايرىم ئىش-مىتافىزىكا بىر
رېئال ھايات نهمۇنىلىـك، ئۈلگىلىـك ھايـاتتىن يـاكى «

ــدۇ، ب ــپ تۇرى ــدىن ئايرىلى ــالق ئۇقۇملىرى ــرئهخ ــرىگه -ى بى
  .»مۇناسىۋهتسىز

ھهممىسى بىرال نۇقتىدىن ئۇرغۇپ چىققان بۇ بۆلىۋېتىش «
. ۋه ئايرىۋېتىشالرنى ئاخىرىغىچه مۇالھىزه قىلىدىغان بولساق

ھهممىسى دۇنيا بىلهن ئاخىرهت ئوتتۇرىسىنى ياكى ئاسمان 
بىـــلهن يهر شـــارى ئوتتۇرســـىنى ئايرىـــپ قارىغانلىقنىـــڭ 

  .»نهتىجىسىدىن كىلىپ چىققان
»...« .  

ــان ‐‐ ئىچكــى دۇنيــا ‐‐روھىــي ۋۇجــۇد  ــالالھ ياراتق  ئ
ــىدۇر ــر نهرس ــلهن بى ــۈمى بى ــرهت ھۆك ــك «. فىتى ــۇ بىرلى ب
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› مـاددا‹. جىسىمنى، ئهقىلنى ۋه روھنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
جهسـهتنىڭ . نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ›ماددا بولمىغان‹بىلهن 

 ‐‐ قىزىقىشلىرى ‐‐شهھۋهتلىرى، نهپسىنىڭ رىغبهتلىرى 
ئهقىلنىڭ ئويلىنىشلىرى ۋه روھنىڭ ئهركىن ئۈزۈشلىرىنى 

تۇيغۇالرنىــــڭ -قوپــــال ھــــېس. ئــــۆز ئىچىــــگه ئالىــــدۇ
تهپهككۇرلىرىنى، -ھېسسىياتلىرىنى، ئهركىن پىكىرنىڭ ئوي

ئهركىن ھاۋادا پهرۋاز قىغۇچى روھنىڭ قانات قېقىـشلىرىنى 
شۈبھىـسىزكى، بـۇ ۋۇجۇدنىـڭ -شـهك«. ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

بىـرىگه قارشىالشـقان بىـلهن -رات جۈزئىلىرى بىـرپۇ–پارچه
  .»بىرىگه ياردهملىشىدۇ-ھهممىسى چوڭ يۈزلىنىشلهرده بىر

. شۇنداق، ئهگهر سهن ئۇنى ئـۆز مهيلىـگه قويۇۋهتـسهڭ«
  » !نگهن ھهر بىر ئۈنمه ئۆزى خالىغانچه ئۆسىدۇۈئۇنىڭدىن ئ

لېكىن، ئىنسان ۋۇجۇدىدىكى بۇ ئاجـايىپلىق، ئـالالھ «
بىرىـدىن -ىترهتتىكى ئهڭ ئاجايىپلىق مۇشۇ بىرياراتقان ف

ھۈركۈپ تۇرىدىغان، چېچىلىپ تۇرىدىغان، پاراكهندىچىلىك، 
بىرىگه توپالش مۇمكىن، ئۇنى بىرلىككه كهلتۈرۈش -ئۇنى بىر

ـــدىغان  ـــۇمكىن بولى ـــتۈرۈش م ـــۇنى بىرلهش ـــۇمكىن، ئ م
ـــايىپلىقتۇر ـــرلىككه . ئاج ـــتۈرگىلى ۋه بى ـــدىن بىرلهش ئان

غان ئاشۇ ئهجهپلىنهرلىك نهرسىدىن زېمىن كهلتۈرگىلى بولىدى
بۇ ئهڭ كاتتا كۈچ . يۈزىدىكى ئهڭ كاتتا كۈچ ھاسىل بولىدۇ

قانداق قىلغاندا ھاسىل بولىدۇ؟ مهڭگۈلۈك، ئهزهلىي بولغان 
ئۇچۇمالپ -كۈچتىن پانىي، يۇقىلىدىغان زهررىچىنى ئۇچۇمالپ

ۇ، شۇنىڭ بىلهن بۇ ئهجهپلهندۈرگۈچى  يورۇيد. ئالغاندا بولىدۇ
ئۇنىڭدا ... يورۇتىدۇ، خۇددى نۇرغا ئوخشاش ئهركىن ئۈزىدۇ 

. ماددا بىلهن ماددا بولمىغان نهرسه تهكشى ئارلىشىپ كىتىدۇ
  .    شۇنىڭ بىلهن بۇ ئىككىسىنى ئايرىۋېتىش مۇمكىن بولمايدۇ
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-بىرىدىن ھۈركۈپ، قېچىپ تۇرىدىغان، ھه-مۇشۇ بىر«
هرنى بىـرلىككه دېسه چېچىلىپ تۇرىدىغان پاراكهنده نهرسـىل
بىرى بىـلهن -كهلتۈرۇش، ۋۇجۇد ئالىمىده ھهممىسىنى بىر

بىرلهشتۈرۈشنىڭ ئهڭ چوڭ يولى، دۇنيا بىلهن ئـاخىرهتنى 
  .»بىر يولدا بىرلىككه كهلتۈرۈش ۋه بىرلهشتۈرۈشتۇر

ئهمهل ۋه ئىبادهت دهپ -شۇ چاغدا ھاياتلىق، ھهرىكهت «
ـــر ـــىگه -بى ـــى نهرس ـــايرىم ئىكك ـــان ئ ـــدىن ئايرىلغ بىرى

بىرىـدىن -روھىنـى جـان ۋه تهن دهپ بىـر. بۆلۈۋېتىلمهيدۇ
ئۇلۇغـۋار . ئايرىم تۇرىدىغان ئىككى نهرسىگه بۆلىۋېتىلمهيدۇ

ــسهت ــى -مهق ــيه دهپ ئىكك ــيهت ۋه نهرهرى ــشانالر ئهمهلى نى
بىـرى بىـلهن مهڭگـۈ -قىسىمغا ئايرىۋېتىلمهيدۇ يـاكى بىـر

ئۇچرىــشالمايدىغان رېئــالىزم ۋه ئىــدىئالىزم دهپ ئىككىــگه 
  . ئايرىۋېتىلمهيدۇ

دۇنيا يولى بىلهن ئاخىرهت يولى بىر يولدا ئۇچراشقاندا، «
بىـرىگه ئۇيغۇنالشـقاندا، -ئىككىسى بىـر نهرسـه بولـۇپ بىـر

روھنىڭ ئىچكى تهرىپىده مۇشۇنىڭغا ئوخـشاش ئىـشالر يـۈز 
نىــشانالر - بىــرىگه قارشىالشــقۇچى مهقــسهت-بىــر. بېرىــدۇ

دىچىلىكلهر چېچىالڭغۇلــــۇق، پاراكهنــــ. يېقىنلىــــشىدۇ
. ئۇچرىشىدۇ، ئاندىن ھهممىسى بىر نهرسه بولۇپ ئۇيۇشـىدۇ

ـــالغۇز شهخىـــسنىڭ كـــۆڭلىگه   ئىچكـــى دۇنياســـىغا ‐‐ي
 پۈتـۈن كائىناتنىـڭ ‐‐ئۇنى چوڭ ھايـاتلىق . ئۇچرىشىدۇ

ــتۇرىدۇ ــلهن ئۇچراش ــۇدى بى ــسهت. ۋۇج ــشانلىرىنى -مهق نى
ـــدۇ ـــرلىككه كهلتۇرى ـــده. بى ـــۇقالرنى -پاراكهن چېچىالڭغۇل

ۈرىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشىپ، ئۇنىڭ تهرىپىگه دهم بىرلهشت
چېگرىسىدا ئهركىنلىككه -ئالغىلى بارىدۇ، ئۇنىڭ رامكىسى

كائىنات بوشلۇقىدا يېگانه يۇلتۇز ئۈزۈپ يۈرگهندهك . ئېرىشىدۇ
ئۆزىـدىن باشـقا . ئۇنىڭ بوشـلۇقىدا ئهركىـن ئـۈزۈپ يۈرىـدۇ
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ايىـپ ھهممىسىنى ئاج. پالنېتالر بىلهن سوقۇلۇپ كهتمهيدۇ
كهڭ كهتكهن، ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغۇچى كهڭ بوشلۇق 

ــدۇ ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــۇق ئ ــاكى كهڭ ئۇپ ــكهن، . ي كهڭ كهت
  .دۇر»ئىسالم«ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغۇچى بۇ بوشلۇق دهل 

ئىسالم بۇ ئاجايىباتنى بارلىققا كهلتۈرهلهيدۇ، قىالاليدۇ، «
ىنتـايىن قىغاندىمۇ ئىنتايىن ئاسان، ئىنتايىن يهڭگىل، ئ

  . »ئاددىي ھالدا قىالاليدۇ
دۇنيا بىلهن ئاخىرهتىڭ بىـرلىككه كىلىـشىنى بىـرال  «

نَس            ﴿  : نىزامغا ئورۇنالشتۇرىدۇ ا َت آِخَرَة َوَل دَّاَر اْل ُھ ال اَك اللَّ ا آَت َواْبَتِغ ِفیَم
ئالالھ ساڭا بهرگهن بايلىق بىلهن ئـاخىرهت ‹ ﴾   َنِصیَبَك ِمَن الدُّْنَیا  

› ، دۇنيادىكى نېـسىۋهڭنىمۇ ئۇنـۇتمىغىنيۇرتىنى تىلىگىن
ُقْل َمْن َحرََّم ِزیَنَة الّلِھ الَِّتَي ﴿ ). ئايهتنىڭ بىر قىسمى-77 سۈره-28(

َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّیَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِھي ِللَِّذیَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َخاِلَصًة َیْوَم 
ِة ــان ئې‹ ﴾ اْلِقَیاَم ــۈن ياراتق ــدىلىرى ئۈچ ــالالھ بهن ــى، ئ يتقىنك

لىباسالرنى، شېرىن، پـاك رىزىقالرنـى كىـم ھـارام قىلـدى؟ 
ئېيتقىنكى، ئۇالر بۇ دۇنيادا مۇئمىنلهر ئۈچـۈن يارىتىلغـان 

، ئاخىرهتته بولـسا )گهرچه ئۇالرغا كۇففارالر شېرىك بولسىمۇ(
 ‐‐پهيغهمبهر ). ئايهت-32سۈره -7(› مۇئمىنلهرگىال خاستۇر

ــسۇن  ــاالمى بول ــى ۋه س ــڭ رهھمىت ــسالمىي ‐‐ئالالھنى  ئى
پىكىرنى ئهڭ سادىق ۋه مۇكهممهل ھالهتته تهجىمه قىلىپ 
بهرگهن كىــشىدۇر، شــۇنىڭ بىــلهن دۇنيــا بىــلهن ئــاخىرهت 

  .»دۇر›مهنبه‹ئۆزلۈكىده بىر يولدۇر ۋه بىر 
  

        
مۇســـۇلمانالر ئهنه شـــۇنىڭدهك ھهقىـــقهتهن ئىـــسالمىي 

ــ ــادهت«دىكى ئۇقۇم ــق، »ئىب ــۇنىنى بهك ئهتراپلى نىــڭ مهزم
ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغۇچى مهنادا چۈشهنگهنكى، ئىبادهت 
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ھاياتلىقتىكى ھهرىكهتلهر ۋه پائالىيهتلهرنىڭ ھهممىنى ئۆز 
ــدۇ ــگه ئالى ــارقىن «. ئىچى ــڭ ئهڭ ي ــسالمىي مهنھهجنى ئى

ــۇ ھهقىــقهتهن  ــادهت‹ســىمالىرىنىڭ بىــرى شــۇكى، ئ ، ›ئىب
لېكىن، بۇ مهنھهجدىكى ئىبادهتلهر . نھىجىدۇرمه› قۇللۇق‹

ھهممهيلهنگه ئىبادهتلىكى ئېنىق، تونۇشلۇق بولۇپ كهتكهن 
. ناماز، روزا، زاكات ۋه ھهج ئىبادهتلىرىگىال قىـسقارتىلمايدۇ

بهلكى، ئىبادهتنىڭ ئۇقۇمى كىـشىلهرگه تونۇشـلۇق بولـۇپ 
هت كهتكهن ئاشۇ ئىبادهتلهرنىڭ ئۇقۇمىدىن بهك چوڭقۇر، ئىباد

ــىۋهت  ــق مۇناس ــلهن داۋاملى ــالالھ بى ــقهتهن ئ ــمهك ھهقى دې
ئورناتماق، ئاالقه ئورناتمـاق، ئالالھقـا چاپلىـشىپ تۇرمـاق 

  . دېگهنلىكتۇر
مۇناسىۋهت، پۈتـۈن -مانا بۇ رېئال ھهقىقهتتىكى ئاالقه«

 ئۇسلۇبى بولۇپ، ‐‐ يولى، ئۇسۇلى ‐‐تهربىيىنىڭ مهنھىجى 
ى شاخلىنىپ چىقىدۇ ۋه ئۇنىڭدىن باشقا پۇتاقالرنىڭ ھهممىس
خۇددى قارىغان ئـادهمگه (نىھايهتته ئۇنىڭغا قايتىپ كېلىدۇ 

ــاقلىرى ئايرىمــدهك كۈرۈنىــدۇ، -چــوڭ دهرهخنىــڭ شــاخ پۇت
پۇتاقالر دهرهخ غولىغا مۇستهھكهم -ئهمهلىيهتته بارلىق شاخ

پۇتاقالر فۇرۇئات -ئىبادهت دهرهخكه، شاخ. بىكىپ كهتكهندۇر
  .») ت‐‐مهسىلىلهرگه ئوخشاشتۇر 

ناماز، روزا، زاكات، ھهج، قاتـارلىق ۋه بـۇالردىن باشـقا «
بارلىق ئىبادهت بهلگىلىملىرى پهقهت ئاچقۇچتۇر، ئىبـادهت 

ياكى يولدا يۈرگۈچىلهر . ئۈچۈن ئاچقۇچنىڭ ئۆزىلىدۇر، خاالس
، ›ئۆتهڭلهر‹تۈلۈك ئېلىش ئۈچۈن توختاپ ئۆتىدىغان -ئۇزۇق

يولدا . ى ئىبادهتتۇردۇر، لېكىن يولنىڭ ھهممىس›بېكهتلهر‹
يۈز بهرگهن پائالىيهت يا ھهرىكهت، يا ئهمهل، يا پىكر، يا تۇيغۇ 

مــادامىكى، شــۇ . قاتارلىقالرنىــڭ ھهممىــسى ئىبــادهتتۇر
  . »كىشىنىڭ يۈزلىنىشى ئالالھ ئۈچۈن بولغان بولسا
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ئىبادهت مۇشـۇ ئۇقـۇم بىـلهن ھهممىنـى ئـۆز ئىچىـگه «
  . »ئالىدۇ
 بىلهن مهشغۇل بولغان ئاشۇ ئۇ ئىبادهت پائالىيهتلىرى«

تۆۋهندىكى ئايهت . بىر نهچچه دهقىقىلهرگىال قىسقارتىلمايدۇ
ُدونِ            ﴿  : كهرىمدىن مهقسهت شۇدۇر ا ِلَیْعُب ِإنَس ِإلَّ نَّ َواْل ُت اْلِج ا َخَلْق  ﴾  َوَم

جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈنال ‹
هر ئۇنـداق بولمىـسا ئهگ).  ئايهت-56 سۈره -51(› ياراتتىم

ئارمانالر سۈپىتىده ئېسىلىپ قېلىپ -بوشلۇققا گۈزهل ئارزۇ
ــشىپ  ــا قالدۇرماســتىن تۈگى ــر  ئىزن ــۈن ھېچبى ــۆزى ئۈچ ئ
ــر نهچــچه  ــئهت سهھىپىــسىدىكى ئاشــۇ بى كېتىــدىغان تهبى
ــى  ــېمه  قىممىت ــڭ ن ــڭ بولغىنىنى ــۈنچى دهقىقىلهرنى ئۆتك

  . »بولسۇن
هرهپلىرىنىـڭ ھهقىقهتهن ئۇنىڭ قىممىتى ھايـاتلىق ت«

ــدىغان  ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــى ئ ــمه تهرهپلىرىن ــاتلىق ‹ھهم ھاي
بولغانلىقى، ئۇنىڭ قىممىتى، ئۇنىڭ پائـالىيهت › مهنھىجى

تۇيغـۇ چېرتىيـۇژى -چېرتىيۇژى، پىكر چېرتىيۇژى ۋه ھېس
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئوچۇق، رۇشهن مهنـھهج . بولغانلىقىدۇر

ۇنىڭدا بولۇشقا ھهر بىر لهھزىده ئ. ئۈستده پۇت تىرهپ تۇرىدۇ
ـــشلىك ۋه بولماســـلىققا تېگىـــشلىك نهرســـىلهر ۋه  تېگى

  . »ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى ئوچۇق ئۇقتۇرىدۇ
بۇ توغرىدىكى ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ قايتىش مهنبهسى 

ئۇ ھهمـمه ئىـشتا ئۇنىـڭ تهرىـپىگه قايتىـدىغان . ئالالھتۇر
ــىدۇر ــۇراجىئهت مهنبهس ــده . م ــتۇرى ھهر لهھزى ــڭ دهس ئۇنى

لىشىــشكه، كېڭىشىــشكه تېگىــشلىك مهنبهلىــك مهسلىھهت
 ئىچىده ئهقلىي ئاڭـدا ۋه پائـالىيهتلهر قهلبئۇ . دهستۇردۇر

تۇيغـۇ بارلىققـا -رېئاللىقىدا كېڭهش پهيدا قىلىـدۇ، ھـېس
  كهلتۈرىدۇ، 
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»...« .  
  .»مانا بۇ ئىسالم ئۇقۇمىدىكى ئىبادهتتۇر«
بۇ ئىبادهتنىڭ مهنىسى ئىنسان تهركى دۇنيا بولـسۇن، «
  . »دهتكىال بېرىلسۇن، راھىب بولسۇن دېگهنلىك ئهمهسئىبا

ئىبادهتنىڭ مهنىسى ئىنسان رۇكۇ قىلغان ۋه سهجىده «
قىلغان ھالهتلىرىده ئۇنىڭ قهلبىگه تهقۋالىق ئىگىدارچىلىق 

يۇ، نامىزىنى تۈگىتىپ بولغان ھامان كۆڭلىنىڭ -قىلسۇن
ئىچىدىكى تهمهگهرلىـك، ئـاچكۆزلۈك ۋه تاجاۋۇزچىلىقنىـڭ 

ئىسالم ئهلچىلىكـى «چاپقۇنلىرى، ياكى ئۈستىدىكى -نبورا
ھ اال اهللا ‐‐ تىــن ئىبــارهت ئهلچىلىــك ئامــانىتىنى ئــادا »ال ال

قىلىش، ئۈستىگه ئېلىشتىن باش تارتىدىغان ياكى ھهقـكه 
ياردهم بېرىشتىن ئاجىز، زهئىـپ قىلىـپ قويىـدىغان يـاكى 

ا تۇيغۇ رېئال دۇنيادا نهتىجىلىك ھهرىكهتلهرنى روياپق-ھېس
چىقىرىشتىن بوشاڭ، يۆلىنىۋالغـۇچى قىلىـپ قويىـدىغان 

خاھىشىنىڭ ھېسسىياتلىرى چىدىغۇسىز جهلبدار، -نهپسى
  .»مهھلىيا قىلغۇچىلىرى قوزغالسا بولىدۇ دېگهنلىك ئهمهس

نىـڭ ئالالھقـا باغالنغـانلىقى، قهلبياق؟ ئۇ ھهرگىزمۇ «
ــقهتهن  ــۇ ھهقى ــشقانلىقى ئهمهس، ئ ــاالقه قىلى ــادهت ‹ئ ئىب

تۇر، ›الغايالپ يۈرۈش› ‹ئىبادهت ئۆتىڭىدىكى‹، ›دىكىبېكىتى
يولدا يۈرۈش ئهمهس، چـۈنكى ئـۇ يولـدا ماڭمايـدۇ، . خاالس

ئىبادهت دېگهن بىر چاغدىن يهنه بىر ‹. بهلكى الغايالپ يۈرىدۇ
تۈلـۈك ئېلىۋېلىـپ يولغـا راۋان -چاغقىچه يهتكۈدهك ئۇزۇق

انلىق  يهتكۈزگۈچى جقهلب. بولۇشتۇر، مېڭىش يولدا بولىدۇ
سۈپىتىده مهقسهتكه يهتكۈزۈشنى › كېمه‹ھهرىكهتلهندۈرگۈچى 

 ھهرىكهتكه تۈرتكه بولىدۇ، داۋاملىق قهلب. ئۈستىگه ئالىدۇ
  . »ئالغا ئىلگىرىلهشكه ئۈندهيدۇ



 

 60

ــۇق « ــانى ئوچ ــگهن باھ ــادهت دې ــى ئىب ــسالم ئهمهلن ئى
 ئاشۇ ئهمهلده ئـالالھ تهرهپـكه قهلبمادامىكى، . جاكارلىدى

ِرِب      ﴿  : سايۈزلهنگهن بول ْشِرِق َواْلَمْغ َل اْلَم وَھُكْم ِقَب لَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُج
اَل           َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبیِّیَن َوآَتى اْلَم

اِكیَن َواْبَن السَِّبیِل َوالسَّآِئِلیَن َوِفي الرَِّقاِب َعَلى ُحبِِّھ َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَس
َوَأَقاَم الصَّالَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْھِدِھْم ِإَذا َعاَھُدوْا َوالصَّاِبِریَن ِفي اْلَبْأَساء 

سىلهرنىڭ ‹﴾ ُقوَنوالضَّرَّاء َوِحیَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذیَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمتَّ
كۈن چىققان ۋه كۈن پاتقان تهرهپكه يـۈز كهلتۈرۈشـۈڭالرنىڭ 
ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه ياتمايـدۇ، بهلكـى ئالالھقـا، ئـاخىرهت 

ــا  ــشتىلهرگه، كىتابق ــۈنىگه، پهرى ــان (ك ــل قىلغ ــالالھ نازى ئ
، پهيغهمــبهرلهرگه ئىمــان كهلتــۈرۈش، ئــالالھنى )كىتابالرغــا

ــش ــسىدىن خى ــۆيۈش يۈزى ــتىملهرگه،  ئهق-س ــا، يې رىباالرغ
ــۇل(مىــسكىنلهرگه، ئىبنــى ســهبىللهرگه  مالــدىن -يهنــى پ

ــاپىرالرغا ــان مۇس ــۈپ قالغ ــسى ئۈزۈل ــائىلالرغا ۋه )ئاالقى ، س
مال ياردهم بېـرىش، -قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشىگه پۇل

ــا قىلىــش،  ــدىگه ۋاپ ــات بېــرىش، ئهھ ــۇش، زاك ــاز ئوق نام
) ھنىڭ يولىدا قىلىنغانئالال(يوقسۇزلۇققا، كېسهللىككه ۋه 

ئهنه شۇالر . ئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرىش ياخشى ئهمهلگه كىرىدۇ
ئىمانىدا راستچىل ) يهنى يۇقىرقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر(

 -177 سۈره -2(› ئادهملهردۇر، ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادهملهردۇر
  .»)ئايهت
مانا بۇ ئىسالم چېرتىيۇژىنى سىزىپ كۆرسهتكهن ئىبادهت «

ئىــسالم ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئۆزىنىــڭ . الھىيىــسى، ئۇســلۇبى
ئۇنىڭـدا ئـالالھ . تهربىيىۋىي ئاساسلىرىنى قـۇرۇپ چىقىـدۇ

بىلهن بولغان ئاالقىـده راسـتچىل ۋه سـهمىمىي بولۇشـنى، 
ئالالھ ئۈچۈن تهقۋالىـق قىلىـشنى، يهنه داۋاملىـق ئـالالھ 
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ــهرت  ــنى ش ــىۋهت تۇرغۇزۇش ــپ مۇناس ــاالقه ئورنىتى ــلهن ئ بى
  . ①»قىلىدۇ

 
        

مۇســۇلمانالر ئىــسالمنىڭ مهنىــسىنى ئۈســتۈن بولــۇش، 
وا     ﴿  : ئۈستۈن تۇرۇش دهپ چۈشىنىپ كهلگهن َوَال َتِھُنوا َوَال َتْحَزُن

بوشىشىپ قالماڭالر، ) جىھادتىن(«﴾ َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنینَ  
ۇئمىن بولساڭالر شېھىد بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر، ئهگهر م

  ). ئايهت-139سۈره -3(» ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلهر
ئهگهر مۇئمىن بولـساڭالر ... سىلهر ئۈستۈن بولىسىلهر 

 لېكىن ئۇنىڭ ‐‐ ئۈستۈنلۈك مۇئمىنلهرنىڭ سۈپىتىدۇر ‐‐
قــورالى ئېنىــق بېكىــتىلگهن بولــۇپ، ئارلىــشىپ قــېلىش 

ئۇنىڭـــدىن باشـــقا قـــورالالر بىلهنمـــۇ . ئېھتىمـــالى يـــوق
ئۇنىڭ بىردىنبىـر » ئهگهر مۇئمىن بولساڭالر«. رىالشمايدۇئا

  قورالى ئىماندۇر؟ 
ھهقىقهتهن ئۈسـتۈنلۈك قازىنىـشنىڭ مهنبهسـى زېمىـن 
كۈچلىرى قاتارىدىن سانالغان ماددىي كۈچمۇ ياكى مهنىـۋىي 

دۇنيامۇ ئهمهس، ماددىي -كۈچمۇ ئهمهس، ئۇنىڭ مهنبهسى مال
مــــۇ ئهمهس، جهھهتــــتىن قولغــــا كهلتــــۈرگهن نهتىجىلهر

مىللهتچىلىك ئهسهبىيهتلىرىمۇ ئهمهس، ئىرقىي ئهسهبىيهتمۇ 
ئهمهس، ئىنسانالر ئۇزۇن تارىختىن بېرى ئۆزلىرىنىڭ تـاالي 
قېتىم تهكرارالنغان جاھىلىيهتلىرى ئارقىلىق ئۈستۈنلۈككه 
ــۇ  ــۇن ئۇقۇمم ــدىن بىــر مهزم ــشكهن مهزمۇنالنىــڭ ئىچى ئېرى

  .ئهمهس

                                                
دېـگهن كىتابنىـڭ ئىبـادهت الھىيىـسى دېـگهن » ئىسالمىيهتنىڭ تهربىيه الھىيىـسى« ①

 .بۆلۈمىدىن ئېلىندى
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بىردىنبىـــر شۈبھىـــسىزكى، ئۈســـتۈنلۈكنىڭ -شـــهك
بـۇ ئـالالھ سـۇبھانهھۇ ۋهتهئهال . يالغۇز ئىماندۇر...مهنبهسى

... تهرىپىدىن مۇئمىن بهنـدىلىرىنى ئالـداش بولماسـتىن 
ـــل  ـــدىن باتى ـــى تهرىپى ـــدى ۋه كهين ـــۇالرنى ئال ـــى ئ بهلك

. كېلهلمهيدىغان ھهقىقهتكه ئاساسـهن تهربىـيىلهش بولـدى
انـدىن ئالالھنىڭ يېتهكلىشىگه، ھىدايىتىگه ئېرىـشكهن، ئ

تهبىئهتنىڭ چوڭ قانۇنىيىتىگه ۋه ھاياتلىق قـانۇنىيىتىگه 
بــارلىق «يېــتهكلهنگهن مــۇئمىن شــهخىس ئهمهلىيهتــته 

چـۈنكى، بـۇ . شهخىـستۇر» ئهڭ ئۈستۈن» «مهخلۇقاتالردىن
ــام  ــى ئىنئ ــان نېئمىتىن ــالالھ ئىم ــئهتكه، ئ شــهخىس تهبى

 كۆزىنى قهلبقىلمىغان، بۇ نېئمهت بىلهن ئهقىل كۆزى ۋه 
پ بهرمىگهن تاالي ئىنسانالرنىڭ ئۇپۇقلىرىدىن كاتتـا، ئېچى

تېخىمۇ زور بولغان كهڭ كهتكهن بىپايان ئۇپۇق نۇقتىئنهزىرى 
بۇ شهخىسڭ ئالالھ، تهبىـئهت، كائىنـات ۋه . بىلهن قارايدۇ

تهپهككـۇرى، ئۇالرنىـڭ -ھاياتلىق توغرىلىق بولغان پىكىـر
ىـڭ خۇسۇسـهن ئۇن. پىكىرىدىن بهك چوڭ، بهكمۇ كاتتىـدۇر

ئىنسان توغرىلىق، ئىنسانىيهت ھاياتى توغرىلىق پىكىرى 
ئىنساننىڭ كۆڭلىگه  كېلىشى مۇمكىن بولغان پىكىرلهردىن 

  . كۆلهملىكتۇر-ئهتراپلىق ۋه كهڭ
ـــات  ـــاتلىق ۋه كائىن ـــسان، ھاي ـــڭ ئىن ـــدىن ئۇنى ئان

كۆلهملىك بۇ پىكىر مۇشۇ -توغرىسىدىكى ئهتراپلىق ۋه كهڭ
.  ۋۇجۇدقـا چىقىرىـپ بېرىـدۇئۈستۈنلىكىنى رېئال دۇنيـادا

ھهقىقهتهن بۇ ئۈستۈنلىك رېئال دۇنيادا ۋۇجۇدقـا چىقىـدۇ، 
خۇددى كۆڭۈللهر دۇنياسـىدا ۋۇجۇدقـا چىققانـدهك، بـۇرۇنقى 
مۇســۇلمانالر بــۇ ھهقىقهتنــى ئۇنىــڭ كهڭ كهتــكهن بــارلىق 
مهيدانلىرى، سـاھهلىرى ۋه چوڭقۇرلىقىغـا ئاساسـهن تونـۇپ 

  .يهتكهن
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ــڭ ئى ــۈنكى، ئۇالرنى ــسنىڭ چ ــر شهخى ــدىكى ھهر بى چى
قهلبىگه ئىمان كىرگهن ھامان دهرھال ئۆزىنىڭ ئهتراپىدىكى 
زېمىنغا تهۋه بارلىق جاھىلىيهتلهرنىڭ ھهممىسىدىن ئۈستۈن 

  . بولغان يېڭى ئىنسان ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان
) تــۇنجى باســقۇچتا ئاشــكارا بولغانــدهك(بــۇ ئۈســتۈنلۈك 

ـــدى ـــرىگه . بولمى ـــد پىكى ـــنىش چـــۈنكى، تهۋھى يېتهكلى
ـــىلهر  ـــمهس نهرس ـــۇچهك، ئهرزى ـــڭ پ ـــۆللهرگه بۇتالرنى كۆڭ
ئىكهنلىكىنــى، بۇتالرغــا ئىبــادهت قېلىــشنىڭ پــۇچهك، 
ئهرزىمهس ئىشالر ئىكهنلىكىنى ئۇچۇق ئېچىپ بېرىدۇ، ھېس 

شۇنىڭ بىـلهن كۆڭۆلـده بۇتقـا قارىتـا ۋه بۇتقـا . قىلدۇرىدۇ
ققـا ئىبادهت قىلىشقا قارىتـا ئـۆزىنى ئۈسـتۈن تۇتـۇش بارلى

  .كېلىدۇ
مانا بۇ بىر ھهقىقهت بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۈستۈنلىك 

  . مهسىلىسى توغرىسىدىكى ھهقىقهتلهرنىڭ ھهممىسى ئهمهس
چۈنكى، بۇتپهرهسـلىك مۇسـۇلمان ئۆزىنىـڭ پىكىـرى ۋه 
ئىدىيىسى ئارقىلىق قارىـشى تۇرۇشـقا ۋه ئۈسـتۈن تۇرۇشـقا 

اددىي ۋه نىڭ ئۆزىال بولمىدى، چۈنكى م»ئهقىده«تېگىشلىك 
ئهرلهر، مالالر ۋه قورالدا شـهكىللىنىدىغان » كۈچ«مهنىۋىي 

كۈچ بولغاچقا، شۇنداقال نوپۇز ۋه ھۆكۈمرانلىقتا ئهزىيهتلهرگه 
قارشى قۇدرهتته، ھىدايهت بىلهن كىـشىلهرنىڭ ئېرىشىـشى 

قۇدرهتنىڭ بولۇشىدا -ئوتتۇرىسىدىكى تۇسالغۇالرغا قارشى كۈچ
  . شهكىللىنىدۇ

 ھهممىسى ئىلگىرىكـى مۇسـۇلمانالر گهرچه مانا بوالرنىڭ
ئۇالرنىڭ سانى ئاز، ماددىي كۈچ جهھهتتىن ئاجىز، ئۇالرنىڭ 
ــۇرۇپ  ــسلهر ت ــۇ ئهمهس شهخى ــولى ئۇزۇنم ــوق، ق ــۇ ي كۈچىم

ــىرىدۇر ــگه بولۇشــىنىڭ س ــتۈنلۈككه ئى ــارلىق . ئۈس ــۇالر ب ئ
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لىرىگه مۇستهھكهم قارشى سۈيىقهستدۈشمهنلهرگه ۋه ئۇالرنىڭ 
  . نۇسرهتكه ئېرىشتى-ر ھالهت بىلهن غهلبهتۇرۇپ، ھۇجۇمكا

ــرى ئۈســتۈنلۈك ۋه  ــالغۇز پىكى ــۇالردىكى ئۈســتۈنلۈك ي ئ
تۇيغۇ ئۈستۈنلىكى بولماستىن، بهلكى رېئال ھاياتتا -ھېس

مـــاددىي ۋه مهنىـــۋىي كـــۈچلهرگه تاقابىـــل تۇرغـــۇدهك، 
ـــۈن  ـــۇش ئۈچ ـــاڭ بول ـــا پۇتلىكاش ـــڭ يولىغ مۇئمىنلهرنى

ــسهتىلىرى ــل سهپ ــڭ باتى ده شــهكىللهنگهن ۋه جاھىلىيهتنى
ئۇالرنىڭ بارلىق يوللىرىنى قامال قېلىش ئۈچۈن ئورۇنغـان 

تۇقـاي قىلغـۇدهك -جاھلىيهتلهرنى پاچـاقالپ تاشـالپ سـۈر
  .  ئۇرۇنغا ئىگه ئۈستۈنلۈك بولغان

ــاددىي ۋه  ــدىكى م مۇســۇلمانالر يهنه بىــر قېــتىم ئۆزلىرى
مهنىۋىي كۈچ جهھهتتىن نهچچه ھهسسه ئۈسـتۈن تۇرىـدىغان 

س ۋه روملىقالر بىلهن ئۇرۇشقاندا جاھىلىيهتكه ئۈسـتۈن پارى
  . بولدى
ــى جىھــادىي م ــارىس ۋه رۇملۇقالرغــا قارش ــۇلمانالر پ ۇس

ھهرىكهتلهرگه ئاتالنغاندا ئۇالر ئۈستىدىن ئۆزلىرىنىـڭ ئـادهم 
چۈنكى، ئـۇالر . سانىنىڭ كۆپلۈكى بىلهن ئۈستۈن بولمىدى

تـايىن ئـاز ئۇالر ۋه بۇالرغا نىـسبهتهن سـان جهھهتـتىن ئىن
چۈنكى، . مۈلۈك ئارقىلىقمۇ ئۈستۈن بولمىدى-مال. ئىدى

ئاران، غورىگۈل تۇرمۇش ئۆتكۈزىـدىغان -ئۇالر ئۇ چاغدا ئاران
چۈنكى، . قورال بىلهنمۇ بولمىدى. كهمبهغهل ئۈممهت ئىدى

يـاراق جهھهتـتىن ئۈســتۈن -ئۇالرنىـڭ دۈشـمهنلىرى قــورال
شـۇنداقال، . بولۇپال قالماي، ھهر جهھهتتىن ئۈسـتۈن ئىـدى

ھهربىي ئىنتىزام، ھهربىي ماھارهت ۋه ئۇرۇش سهنئىتى، كهڭ 
دائىرىدىكى ئـۇرۇش ماھـارهتلىرى ۋه ئـۇرۇش تهدبىرلىرىنـى 

چۈنكى، ئهرهبلهر ئىسالم . پىششىق بىلىش بىلهنمۇ بولمىدى
ــۇرۇش  دىنىغــا كىرىــشتىن ئىلگىــرى كىچىــك ئۇرۇشــالردا ئ
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ىغانىـدى ھهم تاكتىكىلىرى ۋه ماھـارهتلىرىنى كـۆرۈپ باقم
بولغان تهقدىردىمۇ دۈشمهنلهردهك ئۈستۈن سـهۋىيهده ئهمهس 

. ئۇالر ئهرهبىزم بىلهنمۇ ئۈستۈنلۈككه ئىگه بولمىـدى. ئىدى
گهرچه ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ئهرهب بولغانلىقىـدىن ھهقىـقهتهن 
ئىپتىخارلىنىدىغان قهۋم بولسىمۇ، بۇنىڭـدىن ئىلگىرىكـى 

ــى زا ــۈك، ئهين ــى كۈچل ــادىكى ئىكك ــسىنىڭ ئهڭ دۇني مانى
كاتتىۋاشلىرى بولغـان بـۇ ئىككـى ئىمپېـرىيهگه شـىلتىك 
ئېتىشنى ئۇالر خىيالىغا كهلتۈرۈپ باقمىغان، ياق؟ بهلكـى 

ۋه » غهسـسانلىقالر«بهلكـى، . چۈشىده كۆرۈپ باقمىغانىدى
ــــۇ ئىككــــى »؟؟؟؟« گه ئوخــــشاش ئهرهب قهبىلىلىــــرى ب

ــۇزىن-ئىمپېــرىيهگه قــارام بولغــان، ئۇالرنىــڭ ھوقــۇق ى نوپ
يۈرگۈزىدىغان سهھرا ياكى شهھهر ئهرهبلىرىنىـڭ بـۇ ئىككـى 
ئىمپېرىيهگه قارشى چىقىشىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن 

شـهك ۋه . يالالنما ھۆكۈمهت ۋه يالالنما ئـارمىيه بولغانىـدى
شۈبھىلهنمهستىن ئېيتىمىزكى، ئهينى دهۋرده، بهلكى پۈتۈن 

يىسى ۋه دهۋرلهرده بۇ ئىككى ئىمپېرىيىنىڭ مهدهنىيهت سهۋى
ھهزارىتىنى ئهرهب يېرىم ئارىلىدا ياشايدىغان كىـشىلهرنىڭ 

  . مهدهنىيىتىگه سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ
ئۇالر پهقهت ۋه پهقهتـال بىـر نهرسـه بىـلهن ئۈسـتۈنلۈككه 

ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ . دۇر»ئىمــان«ئېرىــشكهن، ئــۇ بولــسىمۇ 
مۇئىنلهر ئىكهنلىكىنى، مۇشۇ مهخلۇقاتالرنىڭ ھهممىسىدىن 

زهل ئىكهنلىكىنـى ھــېس قىلىـش بىــلهن ئۈســتۈنلۈككه ئهۋ
-كـۈچئۇالرنىڭ سانى قانچىلىك كـۆپ بولـسۇن، . ئېرىشتى

قۇۋۋىتى ئۇلۇغ بولسۇن، سهلتهنىتى تهسۋىرلىگۈسىز بولسۇن، 
مهدهنىيىتى ئهڭ يۇقىرى بولسۇن، ئىنتىزاملىـق بولـسۇن، 

تـۈزۈملىرى ئىجـرا قىلىنىـدىغان بولـسۇن، يىغىـپ -قانۇن
ــسه ھهمم ــاھىلىيهتتۇر، ئهكهل ــقان ج ــتىن ئاداش ــسى ھهق ى
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مادامىكى ئالالھنىڭ ھىـدايىتى بىـلهن ھىـدايهت تاپمىـسا 
ــــسه  ــــهرىئىتىگه ئهگهشمى ــــڭ ش ــــدىكهن، ئالالھنى تاپماي

  ! ئهگهشمهيدىكهن؟
ئانــدىن ئــالالھ بىلــدۈرگهن ئاجايىباتالرنىــڭ بىــرى شــۇ 
بولدىكى، كىشىلهرنىڭ پهقهت ئىسالم يولىغا ئاساسهن ئىمان 

  ئامال يوق؟ -تۈن بولۇشتىن باشقا چارهبىلهن ئۈس
ئىمان بىلهن ئۈستۈنلۈككه ئىگه بولغان بـۇ كـۈچ رېئـال 

قۇۋۋهت مهيدانلىرىدىن بولغان ھهربىر مهيدانغا -دۇنيادا كۈچ
شـۇنىڭ بىـلهن ئىلىمـلهر . قهدهر ئهمىللىشىشكه كېڭهيدى

ئۆگىنىلــدى، ھهربىـــي پهنلىــرى ۋه ئـــۇرۇش تهدبىرلىـــرى 
. ياراقالرغــا ئىــگه بولــدى-رالتۈرلــۈك قــو. ئۆگىنىلــدى
رېئــال . تهرهققىيــات مهدهنىيىتىنــى ئۆگهنــدى-مهدهنىــيهت

قۇدرهتنىڭ ئهڭ كاتتىسى -دۇنيادا يهر شارى تارىخىدىكى كۈچ
  . ئۇالر ئۈچۈن ۋۇجۇدقا چىقتى

ــران  ــۇالر تارىختــا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن دهرىجىــده ھهي ئ
ه، قاالرلىق سۈرئهت بىلهن شهرق ۋه غهرب تهرهپكه كېڭىيىشك

 ئىـسالمنى تارقىتىـشقا باشـالپ، بــاتىلنى، ‐‐ھىـدايهتنى 
توقاي -قهلئهلىرىنى چېقىپ تاشالپ سۈر-باتىلنىڭ قورغان

ئهلچىلىكنى ئادا قىلىش يولىدا پۇتلىكاشاڭ بولغان . قىلدى
ــبه  ــتىدىن غهلى ــسى ئۈس ــالغۇالرنىڭ ھهممى ــالر ۋه توس داۋان

  . قىلدى
ــدى ــبه قىل ــدا غهلى ــڭ ئۇ. مۇســۇلمانالر ھهر قېتىم الرنى

غهلىبىگه ئېرىشىشى ۋه ئۈستۈنلۈك قازىنىشىنىڭ مهنبهسى 
دۇنيـا، يـا كۈچلـۈك -ئۇالرنىڭ كۆپ ئادهملهر ياكى كۆپ مال

ھهربىي كۈچ، ياكى ئىلىـم، ۋهيـاكى مهدهنىـيهت -ئهسكىرىي
ئىگىسى بولغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ ئۈستۈنلۈك 

غـانلىقى، بول» مـۇئمىنلهر«قازىنىشى ئۇالرنىڭ ھهقىـقهتهن 
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ئۈستىده بولغانلىقى، ئۇالرنىڭ ئهتراپىدىكى » ھهق«ئۇالرنىڭ 
جــاھىلىيهت كىــشىلىرىنىڭ باتىــل ئۈســتىده بولغــانلىقى 

نۇسرهتلهردىن -ئارقا ئېرىشكهن غهلىبه-مۇشۇ ئارقىمۇ. بولدى
 ئهركهكلىرى ماللىرى، ‐‐كېيىن ئۇالرنىڭ كۆپ رىجاللىرى 

ــدى  ــى بول ــى ۋه مهدهنىيىت ــۇنلىرى، ئىلم ــدىمۇ (قوش بولغان
ئىنـــسانىيهت مهدهنىيهتلىـــرى ساھهســـىده ئهڭ پــــارالق 

ئۇالر ئىچكى تهرهپتىن بولغـان ئىمـان ). مهدهنىيىتى بولدى
قـۇۋۋهت ۋه -تاشـقى جهھهتتىكـى كـۈچن ىـلهئۈستۈنلۈكى ب

  . سهلتهنهت تۈرلىرىنىڭ ھهممىسى ئۈستىدىن ئۈستۈن بولدى
 

        
  

ــدىكىله ــۇلمانالر يهنه يۇقىرى ــسالم مۇس ــشاش ئى رگه ئوخ
ئۇقۇملىرىدىن ئىنـساننىڭ مۇشـۇ زېمىنـدىكى ھهرىكهتچـان 

  . پائالىيهتچان كۈچ ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتتى
ئۇالر ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىـڭ يوليـورۇقلىرى ۋه 

ــلهن ياشــىغان  ــول باشلىــشى بى ــاللىقتىن«ي ــۇپ » رېئ تون
تىدىنمۇ يهتكهندهك قۇرئان يوليورۇقلىرى ۋه پهيغهمبهر سۈننى

َك     ﴿  : ئـۇالر ئالالھنىـڭ. يۇقىرىقىدهك تونۇپ يهتتى اَل َربُّ َوِإْذ َق
ئـۆز ۋاقتىـدا پهرۋهردىگارىـڭ « ﴾ ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِلیَفةً     

) يهنـى ئورۇنباسـار(مهن يهر يۈزىـده خهلىـپه ‹: پهرىشتىلهرگه
زىدىن دېـگهن سـۆ)  ئايهت-30 سۈره -2(» دېدى› يارىتىمهن

ھهقىقهتهن ئىنساننىڭ ئالالھنىڭ زېمىنـدىكى خهلىپىـسى 
-ئىكهنلىكىنى، زېمىننى گۈللهندۈرۈش، ئاۋات قىلىش، جاپا

تالماي تىرىشچانلىق قىلىش بىـلهن -مۇشهققهت ۋه ھارماي
زېمىندىكى ھاياتلىقنى ئۆستۈرۈشكه تهكلىپ قىلىنغانلىقىنى 

َك      ﴿  : چۈشهنگهن َساُن ِإنَّ ا اْلِإن ا َأیَُّھ ھِ     َی ْدًحا َفُمَلاِقی َك َك ى َربِّ اِدٌح ِإَل ئـى « ﴾ َك
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سهن ھهقىقهتهن پهرۋهردىگارىڭغا مۇالقات بولغىنىڭغا ! ئىنسان
ــشىڭدا(قهدهر  ــۆز ئى ــهئيى) ئ ــسهن -س ــهۋهب قىلى ــى (س يهن

 -6 ســۈره -84(» )ئهمگىكىڭنىــڭ نهتىجىــسىنى كۆرىــسهن
ئالالھ ئىنسانغا ئۈستىدىكى خهلىپىلىكتىن ئىبارهت ). ئايهت

مۇھىم مهسئۇلىيهتنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالىشى ئۈچـۈن بۇ 
ئاسمان ۋه زېمىندىكى تامامى نهرسىلهرنى ئۇنىڭغا مۇسهخخهر 

 ﴾ َوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِمیًعا مِّْنُھ﴿ : قىلىپ بهردى
ئــــالالھ ئاســــمانالردىكى ۋه زېمىنــــدىكى نهرســــىلهرنىڭ «

» ...پهزلىـدىن بويـسۇندۇرۇپ بهردى) لىكامـا(ھهممىسىنى 
  ).  ئايهت-13 سۈره -45

لېكىن، ئىنسان ئالالھ بويـسۇندۇرۇپ بهرگهن رىزىـق ۋه 
تــاقهتلهردىن بولغــان نهرســىلهرگه ئېرىــشىش ئۈچــۈن -كــۈچ

ــهئيى ــالىق س ــسۇس جاپ ــادالرنى -مهخ ــهۋهبلهر ۋه ئىجتىھ س
ا     ُھَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ذَ     ﴿  : قىلىشى كېرهك ي َمَناِكِبَھ ُشوا ِف ُلوًلا َفاْم

ئالالھ سىلهرگه زېمىننى مېڭىشقا ئاسـان « ﴾   ...َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِھ    
قىلدى، زېمىننىڭ ئهتراپىدا مـېڭىڭالر، ئالالھنىـڭ بهرگهن 

  ).  ئايهت-15 سۈره -67(» ...رىزىقىدىن يهڭالر 
 ﴾  َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِھْمِإنَّ الّلَھ َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم﴿  : ئۇالر ئالالھنىڭ

ھهر قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه، «
 سـۈره -13(» ...ئالالھ ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيـدۇ 

ـــايهت-11 ـــاتلىق )  ئ ـــقهتهن ھاي ـــۆزىدىن ھهقى ـــگهن س دې
! ھادىسىسىنىڭ ھېچقايسىسى تاسادىپىي يۈز بهرمهيدۇ، توغرا

ــدۇ، ھهمــمه ن ــۈز بېرى ــسى بىــلهن ي هرســه ئالالھنىــڭ ئىرادى
ــدىكى نهرســىلهرنىڭ ئىلمــى  ــقهتهن ئاســمان ۋه زېمىن ھهقى
ئالالھقا مهنسۇپ، غهيبنىڭ ئاچقۇچلىرى ھهقىقهتهن ئالالھتا، 

ــۇنى ئــالالھتىن باشــقا ھــېچكىم بىلمهيــدۇ لــېكىن، . ئ
ئىرادىسى زېمىن يۈزىدىكى خهلىپىـسى ئالالھنىڭ يۈكسهك 
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ــساننى ــان ئىن ــززهتبولغ ــا - ئى ــشنى، ئۇنىڭغ ــرام قىلى ئىك
. ھاياتلىقتىكى بۇ ئىجابىي رولنى بېرىـشنى تهلهپ قىلـدى

ئالالھ ئىرادىسىنى ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش 
ــارقىلىق داۋامالشــتۇردى ــولى ئ ئهنه شــۇنىڭغا ئوخــشاش . ي

 تـارىخنى ‐‐ ئهمهلىي ھهرىكىتى ‐‐ئىنساننىڭ ئىرادىسى 
.  ھادىسىلهرنى ياسىيااليدىغان بولـدىبارلىققا كهلتۈرىدىغان

نۇقــساندىن پــاك بولغــان ئــالالھ -چــۈنكى، بــارلىق ئهيىــب
ئۆزىنىڭ مۇتلهق ئىرادىسى بىلهن بىر قهۋم ئۆزىده بار بولغان 
ھــالهتلهرنى ئۆزگهرتمىگــۈچه، ئــالالھ ئــۇالردىكى ھــالهتلهرنى 

ئۇالر ئۆزلىرى ئـارقىلىق ئـۆزلىرى . ئۆزگهرتمهيدىغان قىلدى
رهر ھادىسه پهيدا قىلمىسا، ئالالھ ئۇالرغـا ھادىـسه ئۈچۈن بى

  . پهيدا قىلمايدۇ دهپ چۈشهندى
َظَھَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت ﴿ : ئۇالر يهنه ئالالھ تائاالنىڭ

ئىنسانالرنىڭ قىلغـان گۇنـاھلىرى تۈپهيلىـدىن « ﴾ َأْیِدي النَّاسِ 
 -41 سۈره -30(» ...ۈز بهردى قۇرۇقلۇقتا ۋه دېڭىزدا ئاپهت ي

ـــايهت ـــگهن ســـۆزىدىن ھهقىـــقهتهن پىتـــنه) ئ پاســـات، -دې
بۇزۇقچىلىق زېمىنغا چۈشـىدىغان غهيبىـي تهقـدىر ئهمهس، 

بۇنداق ئىش (تهقدىر ئۇنىڭ سهۋهبلىرىدىن بىخهۋهر قالمايدۇ 
شهكــسىزكى، زېمىنــدا يــۈز بېرىــدىغان تۈرلــۈك ). نهده بــار؟

ۇق بۇزۇقچىلىق پهيدا قىلىشى ئاپهتلهر كىشىلهرنىڭ بىر قولل
چۈنكى، ئىنسانالر يهر شارى . نهتىجىسىده ئاسماندىن چۈشىدۇ

ھاياتىدىكى پائالىيهتچان، ھهرىكهتچـان كـۈچ بولـۇپ، ئـۇالر 
ياخشىلىق ياكى يامانلىق توغرىـسىدا قانـداق ئهمهلـلهر ۋه 
ھهرىكهتلهرنى قىلسا، ئاشۇ ئهمهللهرنىڭ نهتىجىسى چىقىدۇ ۋه 

  . رىدۇ دهپ چۈشهنگهننهتىجىسىنى كۆ
ــان كهرىــم«ئــۇالر  ــدىن ئىلھــام ئالغــان، » قۇرئ ئايهتلىرى

يامانلىققا تاقابىل تۇرۇپ، ھىدايهتنى تارقىتىشتا پهيغهمبهر 
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ــدىن ئىلھــام  ئهلهيھىســساالمنىڭ رېئــاللىقتىكى جىھادلىرى
ئالغان، ئالدى بىلهن يېرىم ئارالدىكى ئۆز جاھىلىيهتلىرىگه 

ندىن پۈتۈن يهر شارىدىكى قالدۇق قارشى ھايات كهچۈرگهن، ئا
جاھىلىيهتچىلهرنىڭ ھهممىسىگه تاقابىل تـۇرۇپ ياشـىغان 
رېىئاللىقىـــدىن ئالغـــان ئىلھاملىرىنىـــڭ ھهممىـــسىنىڭ 
ــشالرنى  ــشلىك ئى ــشقا تېگى ــۆزلىرى قىلى ــدىن ئ ئۇقۇملىرى
زېمىندىكى ئهمهلىيىتىده ئۆزلىرى قـول تىقىـپ ئىـشلهش 

ــى  ــ... كېرهكلىكىن ــۇالر ئى ــقهتهن ئ ــارلىق ھهقى شهنگهن ب
ياخـــشىلىقنىڭ ھهممىـــسىنىڭ مهنبهســـى ئىكهنلىكىـــگه 
ئىشهنگهن دىننىـڭ ئـۆزىچىال قۇرۇلـۇپ قالمايـدىغانلىقىنى، 
ئۆزىچىال پۇت تىرهپ تۇرالمايدىغانلىقىنى، ئهتراپـى ئـالهمگه 

ــدىغانلىقىنى  ــدىن تارقالماي ــالالھ ئهززه ۋه (ئۆزلىكى گهرچه ئ
 بۇ دىننىڭ ئۇالرنىڭ ،)جهلله شۇنداق قىلىشقا قادىر بولسىمۇ

تىرىشچانلىقى بىلهن پۇت تىرهپ تۇرىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ 
تىرىشچانلىقى مىقدارىغا بېقىپ بهرپا بولىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ 
بۇ دىننى مۇھاپىزهت قىلىش بىلهن پۇت تىرهپ تۇرىدىغانلىقى 
ۋه ئۇالرنىڭ مۇھاپىزهت قىلىش مىقدارىغا قارىتا پۇت تىرهپ 

ى، ئهگهر ئۇالر مۇشۇ دىن ئىشىدىن مهيلى كىچىك تۇرىدىغانلىق
بولسۇن ياكى چوڭ بولسۇن بىرهر ئىشتا بوشاڭلىق قىلـسا، 
ياكى بىپهرۋالىق قىلسا، شۇنىڭ مىقدارىغا قاراپ دىنىغا زهرهر 
يېتىدىغانلىقى، شۇنىڭ ئۈچۈن داۋاملىق ئۆزلىرىگه سهگهك ۋه 

كهن، ھوشيار بولۇشى كېرهكلىكىنى، ئهگهر شۇنداق قىلمايدى
ــدىكهن، نۇســرهت ــۇۋۋهت، -شــۇنداق بولماي غهلىــبه، كــۈچ ق

. ئۈستۈنلۈك ۋه سهلتهنهت بولمايدىغانلىقىنى تونۇپ يهتكهن
ــۇچه  چــۈنكى، بۇالرنىــڭ ھهممىــسى ســاغالم ئىمــان بولمىغ

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن ﴿ : مانا بۇ ئىماننىڭ مهنىسىدۇر. ۋۇجۇدقا چىقمايدۇ
اِبُرواْ  ِبُروْا َوَص وْا اْص ونَ  آَمُن ْم ُتْفِلُح َھ َلَعلَُّك وْا الّل وْا َواتَُّق ـــى « ﴾  َوَراِبُط ئ
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ئىبادهتنىڭ مۇشهققهتلىرىگه ۋه سىلهرگه -تائهت! مۇئمىنلهر
يهتكهن ئېغىرچىلىقالرغا سهۋرى قىلىڭالر، دۈشمهنلهرگه زىياده 

جىھادقا تهييار ) چېگرالىرىڭالرنى ساقالپ(چىداملىق بولۇڭالر 
 يېتىش ئۈچۈن ئالالھتىن قورقۇڭالر تۇرۇڭالر، مهقسىتىڭالرغا

 -3(» )يهنى، ئۇنىڭ ئهمرىگه مۇخالىپهتچىلىـك قىلمـاڭالر(
  ).  ئايهت-200سۈره 

ــۆتكهن  ــىتىپ ئ ــدا كۆرس ــز يۇقىرى ــانتون (بى ــرت ك ۋولف
دېــگهن » ھــازىرقى زامانـدىكى ئىــسالم«ئۆزىنىــڭ ) سـىمىس

 بېتىده ھىندى دىنى، خرىسىتىئان دىنى، -32كىتابىنىڭ 
ــ ــسالم دىن ــلىرى ئى ــڭ قاراش ــسىزم قاتارلىقالرنى ى ۋه ماركى

ئوتتۇرىسىدا تارىخىي نۇقتىئىنهزهردىن پىكىر يۈرگۈزۈپ، ئۇالر 
ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇن ھهم ئهجهبلىنهرلىك سېلىشتۇرما ئېلىپ 

مۇسۇلمان ماركىـسىزمغا «: بارغاندىن كېيىن مۇنداق دهيدۇ
ئۇنىـڭ قارىـشى ھىنـدى دىنىنىـڭ كـۆز . ئوخشاش قارايـدۇ

مۇشۇ يهر شارىدا يۈز بهرگهن . غا پۈتۈنلهي ئوخشىمايدۇقارىشى
بارلىق ھادىسىلهرنىڭ قالدۇق ئۇقۇملىرى ساقلىنىپ قالىدۇ، 

ھهقىقهتهن يهر شارىدا . ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدۇ
كۆپچىلىكنىڭ ھاياتىنى ساغالم ئاساسـالر ئۈسـتىگه قـۇرۇپ 

ــۋار، تولىمــۇ كهســكىن بىــر ئىــش . چىقىــش تولىمــۇ ئۇلۇغ
شهكسىزكى، ئىسالم دىنىنىڭ كۆپچىلىك ھايـاتنى سـاغالم 
ئاساسالر ئۈستىگه قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئورۇنۇشى، ئىنسانالر 
ئوتتۇرىــسىدا ئــادالهتنى ئومۇمالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئورۇنۇشــى 
ھازىرقى مۇشۇ مىنۇتالرغا قهدهر باشقا ھهرقانداق ئورۇنۇشالرغا 

نلىقلىرى ۋه نىسبهتهن ئهڭ كۈچلۈك، سهرپ قىلغان تىرىشچا
ماركىسىزم دۇنياغا كېلىشتىن . ئىجتىھادلىرى ئهڭ كۆپتۇر

ئىلگىرىمــۇ ئىــسالم دىنــى بــۇ جهھهتتىكــى ئهڭ ئالــدىنقى 
قاتــاردىكى تىرىــشچانلىقى كاتتــا، تهلىپــى ئهڭ يــۇقىرى 
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شۇنداق تۇرۇپ ماركىسىزم بىلهن ئىسالم تامامهن . بولغانىدى
الىققا ئائىت چۈنكى، ئىسالم دىنى دۇني. پهرقلىنىپ تۇرىدۇ

بارلىق ھادىسىلهرنىڭ ئىككى تۈرلۈك قايتىش ئوبيېكتى بار 
. دهپ قارايدۇ ۋه ئۇنىڭغا ئىككى يورۇقلۇقتىن تهڭال قارايـدۇ

ئىنسان ئېلىپ بارغـان ھهرقانـداق ھهرىكهتنـى مهڭگۈلـۈك 
ــۇ ئالهمــده ئىككىــسىنى  ــالىمى ۋه ۋاقىتلىــق ب ئــاخىرهت ئ

. ن مۇۋاپىقالشـتۇرىدۇبىرلىكته، بىرال ۋاقىتتا باشقىالر بىله
 الھىيىسىنى ‐‐دۇنيالىق ئىشالرغا داۋاملىق يۈرۈش پىالنى 

بۇ كۆپچىلىك ئوينايدىغان تىيـاتىر بولـۇپ، بـۇ : كۆرسىتىدۇ
ــىلىرىنى  ــان نهرس ــرا قىلغ ــڭ ئىختى ــاتىر كۆپچىلىكنى تىي
ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ ۋه مۇشۇ چاغنىڭ ئۆزىده كۆرسىتىلگهن بۇ 

ىرىـدىن ئايرىـپ تۇرىـدىغان ب-تىياتىرنى شهخسلهرنىڭ بىـر
چۈنكى، . ھهرىكهت بىرلهشمىسى دېيىشكىمۇ بولىدۇ-ئهمهل

ئىسالمنىڭ قارىشىدا ھهربىر شهخىس قىيامهت كـۈنى ئـۆزى 
ئېرىشكهن ئۆزىگه تهۋه نېسىۋىلىرىدىن سوئال قىلىنىدۇ، يهنى 
مۇسۇلمان شهخسنىڭ مۇشۇ دۇنيـادا مـۇئهييهن بىـر تـۈردىن 

رىكىتى ئـاخىرهت ئالىمىـده ھه-نهتىجىگه ئېرىشكهن ئهمهل
يهنه بىـر . نهتىجىگه ئېرىشتۈرىدىغان تۈرنىڭ بىـرى بولىـدۇ

ئىباره بىـلهن ئېيتقانـدا، ئۆزلـۈك توغرىـسىدا ئـۆلچىگىلى، 
ـــدىغان ئهمهللهرنىـــڭ، ھهرىكهتلهرنىـــڭ  جىڭلىغىلـــى ياراي
ھهممىـــسى تـــارىخى تهرهققىيـــات باســـقۇچى مۇناســـىۋىتى 

  . »جهھهتتىن ئۆلچىنىدۇ
 شۇنداق دېيىش ئىمكانىيىتىگه ئىـگه ‐‐مېتافىزىكا «

ھهرىكهتلهرگه ھۆكۈم قىلغىلى بولىدىغان -ئىكهنكى، ئهمهل
ــگهن  ــالهمگه بهلگىلهن ــاۋاتقان مۇشــۇ ئ ــز ياش ــدارلىق بى رهڭ
ئوبيېكتىپ ھهقىقهتكه ئهڭ يېقىن، ئۇنىڭدىن ئىنسانىيهت 
بارلىققا كېلىدىغان ئىنسانىيهت مهۋجۇدىيىتىگه ئهڭ يېقىن، 
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ىڭ تۇرمۇش تارىخىمىز بارلىققـا كېلىـدىغان ئۇنىڭدىن بىزن
ھاياتلىققا ئهڭ يېقىن، ئـۇ ئهخالقـى قىممهتلهرنـى ئىنكـار 
قىلىدىغان بىر تهرهپلىمىلىككه ئىگه قايسى بىر نهزهرىيه ۋه 
جهريانالردا داۋاملىشىدىغان زېمىنغا تهۋه رېئاللىقالردىن ئهڭ 

هناغا تارىخىي كۆرسهتمه ئۇقۇمىغا ئىگه مۇتلهق م. ئۈستۈندۇر
ئىـــگه، لـــېكىن ئۇنىـــڭ مهنىـــسى ئۆزلـــۈك توغرىـــسىدىال 

بهلكى، تېخىمۇ توغرىسىنى ئېيتقانـدا، بـۇ . ئاخىرالشمايدۇ
يهرده ھهقىقهتهن قىياس قىلىپ سېلىشتۇرغىلى بولىدىغان 
ئۆلچهملهر ئۇنىڭدىن تارىخ بارلىققـا كېلىـدىغان ھادىـسىلهر 

لهر مۇشۇ قىياس ۋه ئۆلچهم. يىغىندىسىدىن بهك ئۈستۈندۇر
بىلهن تارىخىي ھادىسىلهرگه ھۆكۈم قىلىـش مـۇمكىن ھهم 

ئىـسالمى (ئۇ ئۆزىنىـڭ تهلهپ ۋه تهقهززاسـى بىـلهن . اليىق
  . »ئهمهلىي ھهرىكهتكه ھۆكۈم قىلىدۇ) پىكىردىكى

 
        

  
مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىده ئىسالم ئۇقۇمى يۇقىرىقىدهك 

اخچىلىرى بىـلهن ئۇالرنىـڭ يىلتىزلىـرى ۋه شـ. بولغانىدى
ــسالمى  ــۇ ئۇقۇمالرنىــڭ مهھــسۇلى ئى قوشــۇپ چۈشــهنگهن ب
جهمئىيهت ئاالھىدىلىكىگه ئېرىشكهن بهلگىلىك سىماالرنىڭ 

ــدى ــۇئهييهن . مهھــسۇلى بول ــا قىلغــان م مۇســۇلمانالر تۇتق
ئـۇالر بـۇ ئۇقـۇمالر ئـارقىلىق ئۆزلىرىـدىن . مهسلهك بولـدى

هرنىــڭ بــۇرۇنقى ۋه كېيىنكــى باشــقا بــارلىق جهمئىيهتل
. ھهممىسىدىن ئاالھىده تۇرىدىغان ئىمتىيازغا ئىهگه بولدى

شۇنداقال پۈتـۈن تـارىخچىالر، مهيلـى مۇسـۇلمان تـارىخچىالر 
بولسۇن ۋه شهرقشۇناس تارىخچىالر بولسۇن ھهممىسى تـارىخ 

بۇ جهمئىـيهت ئالالھقـا ئىتـائهت قىلىـش ۋه «: كىتابلىرىغا
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لهن ئاالھىـده ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىـش بىـ
بۇ ئىتائهت ھهقىقىي ئىتائهت قىلىش . ئىمتىيازغا ئېرىشتى

دهپ » بولغانكى، ئۇنىڭغا گۇمان ۋه شۈبھى يوالپ سـالمىدى
كىشىلهرنىڭ ئىتـائهت قىلىـش ئاساسـىغا . ئوتتۇرىغا قويدى

. قارىتا ئۇالر ئارىسىدا شهخسكه ئائىت پهرقلهر داۋاملىـشىدۇ
سـهۋىيىگه يهتكـۈزۈش ۋه ئىنسانىيهت روھىيىتىنى ئۇلۇغۋار 

ئۇنىڭدا نورمال تۇرۇشتىن توختىتىپ قويىدىغان ئىنسانىي 
لېكىن، بۇ ۋه ئۇ پۈتۈن جهمئىيهت . ئاجىزلىقمۇ داۋاملىشىدۇ

ئېرىشكهن ئاالھىده سىماغا يهتكۈزىدىغان رېئال ھهقىقهتتىن 
ئاشـۇ ھهقىقهتنـى شـۇ . ھېچ نهرسـىنى ئۆزگهرتىۋېتهلمهيـدۇ

لهر ۋه ئۇالرغـا سـىرتتىن قـاراپ جهمئىيهتته ياشىغان كىشى
شـۇنداقال ئـۇنى تـارىخ . تۇرغان كىـشىلهر ئوتتۇرىغـا قويىـدۇ

ئۇ بولسىمۇ . ساھهسىدىكى تهتقىقاتچىالرمۇ ئوتتۇرىغا قويىدۇ
ئالالھقا ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ھهقىقىـي يوسـۇندا تـوغرا 

شـۈبھى ۋه -ئۇنىڭغا شهك. ئىبادهت قىلىشنىڭ سىماسىدۇر
ــ ــۇق ھهقىقى ــۈپىتىده دىلغۇلل ــسى س ــڭ نهتىجى ي ئىماننى

ــكهن ئىماننىــڭ -كۆڭۈلنىــڭ تېگــى ــتىگه بېكىــپ كهت تهك
نهتىجىسىده ئىدىيه چوڭقۇرلۇقىدىن قارار ئالغان ئىماننىـڭ 
نهتىجىسىدىن ئۆزىنىڭ ئۇلـۇغ ئۇشـشاق تامامىـسى بىـلهن 

پهرمانلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئىجرا قىلىشقا -ئالالھنىڭ ئهمرى
ىرىنى ئالالھنىـڭ تهلىمـاتى ئورۇنغان جهمئىـيهت قـۇرۇلمىل

ئاساسىغا قۇرۇپ چىقىشقا ئورۇنغان بىر جهمئىـيهت تارىختـا 
  . كۆرۈلۈپ باقمىدى

بــۇ جهمئىيهتتىكــى ھهربىــر شــهخس ئــۆز ئىــسالمىنىڭ 
خاراكتېرى بىلهن ئۆزىنىڭ تهكلىپ قىلىنغۇچى، -تهبىئىتى

ئۆزىنىڭ بهلگىلىك ئهگىشىشكه تېگىشلىك ئىشالرغا تهكلىپ 
، ئۇنىڭدىن ئاجراپ كېتىـشنىڭ ۋه ئۇنىـڭ قىلىنغانلىقىنى
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ــۇپ  توغرىــسىدا جېدهللىشىــشنىڭ يــوقلىقىنى چوڭقــۇر تون
يهتكهن، ھهتتـا ئـۇنى قىلىـشتىن نهپـسى ئـاجىز كهلـگهن، 
ئامانهتنى ئـادا قىلىـشتىن ئـۆزىنى قاچۇرىـدىغان چاغـدىمۇ 
ئاجراپ كېتىش ياكى جېدهللىشىشنىڭ يـوقلىقىنى ھـېس 

شكه ئۇنى سـاھىبى ئىقـرار قىلغان، ئۇ شۇنداق ئاجىز كېلى
ئىـشالردىكى ئـۆز . بۇ ھهقته گهپدانلىق قىلمايـدۇ. قىلىدۇ

ھۆكۈمنى ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ھۆكۈمىدىن ياخشى 
  . ۋه توغرا دېمهيدۇ

بارلىق شهخىس ئۆزىنىڭ ئالالھقا ئىتـائهت قىلىـشقا ۋه 
پهرمـانلىرىنى ئىجـرا قىلىـشقا تهكلىـپ -ئالالھنىڭ ئهمىـر

  . ىقىنى ھېس قىلىدۇقىلىنغانل
ئۆز زاتىدا مۇسۇلمان بولۇپ، ئىسالم تهلىماتلىرىنى ئىجرا 

ئۆزىنىڭ . قىلىشقا تهكلىپ قىلىنغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ
ــرى  ــڭ پهيغهمبى ــالالھ ۋه ئۇنى ــالىيهتلىرى ئ ــسىي پائ شهخ
مۇســۇلمان شهخــستىن كــۈتكهن، كــۆزلىگهن كۆرۈنۈشــلهرگه 

وڭقـۇر تونـۇپ ئۇيغۇن بولۇشقا تهكلىـپ قىلىنغـانلىقىنى چ
كىچىك -بۇ ئۇيغۇنالشتۇرۇش پهقهت ئالالھنىڭ چوڭ. يېتىدۇ

بهلگىلىمىلىــرى توغرىــسىدىال بولماســتىن، بهلكـــى ئهڭ 
-كىچىـك تهپـسىالتالرغا، ھهتتـا سـاالم-ئىنچىكه كىچىـك

قوپۇش ۋه مـېڭىش يـوللىرى، -سهھهت يوللىرى، ئولتۇرۇش
ھهتتا ئېغىز ۋه چىشنى تـازىالش يـوللىرى، پـاكىز تۇتـۇش 
يوللىرىغا قهدهر ئۇيغۇنالشتۇرۇشقا تهكلىپ قىلىنغانلىقىنى 

  . چوڭقۇر تونۇپ يهتكهن
تېگىـدىن يهنه -ۋىجدان چوڭقۇرلىقىنىڭ تېگـى-ئىدىيه

-تاپشۇرۇقالر چوڭ-شۇنىمۇ ھېس قىلغانكى، مۇشۇ تهكلىپ
مۇھىم ياكى كىچىك قهتئىي ئهھمىيهت بهرمىسه بولمايدىغان 

ــداقراق ئهھمىــيهت بهرمىــسىمۇ بو ــمهس، مۇن لىــدىغان ئهرزى
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ـــۇد  ـــلهر مهۋج ـــانچه زۆرۈر ئهمهس دېگهن ـــۇچهك، زۆرۈر ۋه ئ پ
بولمىغان، مهگهركى، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى قىلىـش 
بىلهن قىلماسلىق ئوتتۇرىسىدا تالالش ئىختىيـارى بهرگهن 
مۇباھ تۈردىكى تهكلىپلهر بولمىسا، ئهمما ئىتائهت ۋه ئىجرا 

ــايهت هلىــل كهلتــۈرۈلگهن ھهدىــستىن د-قىلىــش ئۈچــۈن ئ
تهكلىپلهر، ئالالھقا بولغان ئىمانغا يېقىنالشتۇرۇلغان توغرا 
ئىجرا قىلىش، ئىنسان ئۇنى بىـر پۈتـۈن تامامىـسى بىـلهن 
ئىجرا قىلمسا، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى تهئيىن قىلىپ 
ــويىچه بېجىرمىــسه بىــر مۇســۇلمان  بېكىــتكهن ســۈرهتلهر ب

رگه كهلسهك، بۇنىڭدا ئـالالھ بواللمايدىغان ئىمانى تهكلىپله
يولىدىكى ئۇرۇشتا جىھاد قىلىش بىلهن چىشالرنى مىسۋاك 

ھهتتا مۇسۇلمانالر بۇ .  تهڭ ئورۇندا تۇرىدۇ ۋهقىلىش ئوخشاش
جهڭلهرنىڭ بىرىـده . بىرىگه باغالشتۇرىدۇ-ئىككىسىنى بىر

نۇسرهت كهلمهيۋاتقانلىقىنى، كېچىكىۋاتقانلىقىنى -غهلىبه
هل قارىغانلىقلىرى بىلهن چۈشهندۈرۈپ، مىسۋاك قىلىشقا س

ــاردىمىگه اليىقالشــتۇرىدىغان -بىــر بىرلىــرىگه ئالالھنىــڭ ي
نــــى تهرك »ۋاجىــــب«مىــــسۋاك قىلىــــشتىن ئىبــــارهت 

  . ئهتكهنلىكلىرى بىلهن ئاگاھالندۇرۇشىدۇ
شۇنداق بولۇشى مىسۋاك قىلىشنىڭ ئىككى ئىشتىكى 

همبىـرىگه مهنبهسى بىر، ئۇ بولسىمۇ ئالالھقا ۋه ئۇنىـڭ پهيغ
  . ئىتائهت قىلىشتۇر

ھهربىر مۇسۇلمان شهخس ئۆزىنىڭ ئۈستىده ئۆزى ئۆتهشكه 
تېگىشلىك مهجبۇرىيىتىنىڭ بارلىقىنى، ئۆزى ئۈستىده ئۆزى 
ياشاۋاتقان جهمئىيهتكه قارىتا مهجبۇرىيىتى بارلىقىنى ھېس 

  . قىلىدۇ
ئۆزلۈك توغرىسىدىكى مهجبۇرىيىتى بىز يۇقىرىدا سۆزلهپ 

تۇيغۇ، پىكىر ۋه - ھهربىر شهخىس ئۆزىدىن ھېسئۆتكهندهك،
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ئهمهلىي پائالىيهت قاتارلىق ھهممىسىدىن پۈتۈن چىققان بىر 
مۇسۇلماننىڭ كۆرۈنۈشىنى بارلىققـا كهلتـۈرۈش بولـۇپ، ئـۇ 

ۋه » قۇرئـان كهرىـم«سـۈرهت، -بارلىققا كهلتۈرگهن كۆرۈنۈش
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه سـاالمى بولـسۇن ‐‐ پهيغهمبهر 

-تى بايان قىلغان، ساغالم بولغان ئىسالمىي كۆرۈنۈشسۈننى
ئۇ كىـشىلهرنى ياخـشى . سۈرهتلهرگه ئۇيغۇن بولۇشى كېرهك

-ئۇالرنىـڭ غهيـۋهت. ئۇالرغا ئۆچمهنلىك قىلمايـدۇ. كۆرىدۇ
ــدۇ ــىكايىتىنى قىلماي ــدۇ. ش ــخىره قىلماي ــڭ . مهس ئۇالرنى

ئۇالرنىـڭ . تهرۇز يهتكۈزمهيـدۇ-ھـۆرمىتىگه دهخلـى-ئىززهت
ئابرۇيى ۋه قانلىرىغا ئهزىيهت بېرىش ئۈچۈن -لكى، يۈزمۈ-مال

ــدۇ ــا تېگىــشلىك بولغــان نهســىھهت، . قــول ئۇزارتماي ئۇالرغ
-ئىــش. دوســتلۇق ۋه قېرىنداشــلىقنى خالىــسانه قىلىــدۇ

ھهرىكهتلىرى ۋه بارچه پائالىيهتلىرىده ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه 
ۇ، رېئايه قىلىدۇ، خىيانهت قىلمايدۇ، ئالدامچىلىق قىلمايد

سـاختىپهزلىك قىلمايــدۇ، تارتىۋالمايــدۇ، ســالدۇرۇۋالمايدۇ، 
قىلىشقا قۇدرىتى يېتىدىغان ئهمهللهر . بۇالڭچىلىق قىلمايدۇ

ــش ــاڭلىق -ۋه ئى ــشتىن بوش ــى قىلى ــپ ھهرىكهتلهرن قىلى
ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى ئالالھ ئۈچۈن بولغـان . ئولتۇرۇۋالمايدۇ

ۈرى كۆپ بولۇپ، ئامانهتلهرنى ئادا قىلىدۇ، بۇ ئامانهتلهرنىڭ ت
بۇ ئامانهت ئالالھنىـڭ بـارلىقى ۋه بىـرلىكىگه ئىـشىنىش، 

، »ئالهملهرنىڭ ئىگىـسى«، »رهببىل ئالهمىين«ئالالھنىڭ 
ئىكهنلىكىگه كهسىن ۋه جهزمهن » ئالهملهرنىڭ پهرۋىشچىسى«

ئېتىقاد قىلىش ۋه ئىتائهت قىلىش بىـلهن باشـلىنىدۇ بـۇ 
لهرگه ئاالقىدار بارلىق ئامانهتتىن باشقا ئىبادهت ۋه مۇئامىلى

  . ئامانهتلهر شاخلىنىپ چىقىدۇ
ئـۆزى ياشــاۋاتقان جهمئىيىــتىگه بولغــان مهجبــۇرىيىتى 
شۇكى، بـۇ جهمئىـيهتكه ياردهملىشىـشى، ئۇنىڭغـا ھهسـسه 
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ــان  ــاكىزه بولغ ــۈز ۋه پ ــى تۈپت قوشۇشــى، مۇشــۇ جهمئىيهتن
ـــشقا تهۋه  ـــۇرۇپ چىقى ـــتىگه ق ـــالر ئۈس ـــسالمىي ئاساس ئى

گه ئېلىشى الزىمكى، ئۇنىڭغـا ئۆزىنىـڭ نېسىۋىسىنى ئۈستى
ــده مۇســۇلمان  ــۆز زاتىــدا ۋه ئهمهلىــي پائالىيهتلىرى پهقهت ئ
شهخسنىڭ كۆرۈنىشىدىن بولغان كۆرۈنۈشنىڭ بولۇشى، ئۆزى 
بىلهن ئىشى بار، باشقىالر ۋه ئـۆزى ياشـاۋاتقان جهمئىـيهت 
بىلهن كارى يوق بىر كىشىلىك مۇسۇلمان بولۇشـى كۇپـايه 

مۇسۇلمانلىقنى تولۇقالش -ۆزىنىڭ ئىسالمنىئۇ ئ. قىلمايدۇ
ۋه دوستالشــتۇرۇش ئۈچــۈن، پۈتــۈن جهمئىيهتنىــڭ بــارلىق 
ــۈن  ــى ئۈچ ــۈرهتلهرده كۆرۈنۈش ــسالمىي س ــلىرىنى ئى كۆرۈنۈش
قولىدىن كېلىدىغانلىكى بارلىق تىرىشچانلىقلىرىنى سهرپ 
قىلىشى، بارچه ئىقتىـدار ۋه قـابىلىيهتلىرىنى، ئۆزىـده بـار 

 سهرپ قىلىشى، مۇشۇ يولـدا يېتىـدىغان، ئىستېداتلىرىنى
مۇشهققهت -تهكلىپلهر ئۇچراشتۇرىدىغان تىرىشچانلىق، جاپا

  . ۋه كۈرهش قىلىش قاتارلىقالرنى ئۈستىگه ئېلىشى الزىم
ــال مۇســۇلمان شــهخىس ئۆزلىرىنىــڭ  ھهربىــر ئهر ۋه ئاي
ئۆزلىرى ھهققىدىكى مهجبۇرىيىتى ۋه جهمئىيىتىگه بولغان 

 قىلغانكى، بۇنىڭدىن ئاجراپ كېتىش، مهجبۇرىيىتىنى ھېس
كهيــنىگه ســىلجىش، بوشــاڭلىق قىلىــش ۋه گۇمــانلىنىش 

  . دېگهنلهر يوق
مۇشــــۇ جهھهتــــتىن پهيغهمــــبهر ئهلهيھىســــساالمنىڭ 
تهربىيىسىدىكى تۇنجى جهمئىيهت بىر پۈتۈن مهجمۇئهسـىده 

. كۆرۈنـۈش بواللىــدى-پــاكىزه، نۇرلـۇق ســۈرهت-ئاشـۇ پـاك
ــاكىز ــته پ ــي جهھهت ــاكىز، ئهخالقى ــته پ ــىي جهھهت ، سىياس

ئىقتىسادىي جهھهتته پاكىز، ئىجتىمائىي ئاالقىلىرىده پاكىز، 
پىكىــر تېتىكلىكــى پــاكىز، روھىــي، ئهمهلىــي ۋه ھهربىــي 

دېمهككى، ھاياتلىق تهرىپىنىڭ ھهممه ۋه . جهھهتلهرده پاكىز
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ھهربىر تهرهپلىرىده پاكىز بولغان پاكىز ۋه نۇرلۇق كۆرۈنۈشنى 
ئـۇالر بىـر مۇسـۇلمان ئـۆزى بىـلهن ئـۆز . ۈردىبارلىققا كهلت

 ئىگىسى ئالالھقا ‐‐ يهنى نىيىتىده ‐‐كۆڭلى ئوتتۇرىسىدا 
ئىبادهت قىلىدۇ، ئانـدىن رېئاللىقتـا قىلىۋاتقـان ئهمهلىـي 

ھهرىكهتلىرى ئۆزى خالىغانچه ياكى مۇسۇلمان ئهمهس -ئىش
 كـۇفرى جهمئىـيهتلهر، قۇرۇلمىـسى ‐‐باشقا جهمئىيهتلهر 

همهس جهمئىيهتلهر ياكى ياۋروپاچه جهمئىـيهتلهرگه ئىسالم ئ
ــوق  ــىۋىتى ي ــداق مۇناس ــلهن ھېچقان ــسالم بى ــشاش ئى ئوخ
جهمئىيهتلهرنىڭ خالىغىنىدهك بولىدۇ دهپ ھېس قىلمىغان، 
شۇنداقال ئۆزى بىر كىشىلىك مۇسۇلمانچىلىقنى قىلىۋېرىدۇ، 
ئهتراپىدىكى ئۆزى ياشاۋاتقان جهمئىيهت كىشىلىرى ئىسالم 

ئىـسالمىي پائــالىيهتلهرنى تهرك . دىن ئايرىلىۋاتىــدۇھاياتىـ
لېكىن، بـۇ مۇسـۇلماننىڭ ئـۇالر بىـلهن كـارى . ئېتىۋاتىدۇ

بۇنداق چۈشهنچىده . ئۇالرنىڭ ئىشىغا ئارىالشمايدۇ. بولمايدۇ
  ! بولغان ئهمهس ئهسال؟

 نىيىتىـده ‐‐ئۇالر بىر مۇسۇلمان ئايـال ئـۆز كۆڭلىـده 
ۇ، لـــېكىن ئۇنىـــڭ ئىگىـــسى ئالالھقـــا ئىبـــادهت قىلىـــد

ھهرىكهتلىرى، -رېئاللىقتىكى ئهمهلىي پائالىيهتلىرى، ئىش
تۇرۇشلىرى، ياسىنىشى، ئۇنىڭ ئهر -كىيىنىشلىرى، يۈرۈش

زاتــى بىــلهن بولغــان مۇئــامىله، مۇناســىۋهت يــولى، پىكىــر 
تۇيغۇ يولى ئۆزى -يۈرگۈزۈش، پىكىر قوبۇل قىلىش ۋه ھېس

، ئىسالم بىـلهن ياكى مۇسۇلمان ئهمهس. خالىغانچه بولىدۇ
ئاالقىسى بولمىغان جهمئىيهتلهرنىڭ خالىغىنىدهك خاھىش 

  . بويىچه بولىدۇ دهپ چۈشهنمىگهن
شۇنداقال بۇ مۇسۇلمان خـانىم ئۆزىنىـڭ بىـر كىـشىلىك 

ــدۇ ــادا قىلى ــدا ئ ــۇلمانچىلىقىنى جايى ــۇ-مۇس ــڭ ي ، ئۆزىنى
ــانچه ياشــايدىغان،  ــۆزى خالىغ ــى ئ ــدىكى جهمئىيهتن ئهتراپى
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. ىرى ئىـسالم ھاياتىـدىن ئايرىلىۋاتىـدۇجهمئىيهت كىـشىل
ھهمـشىرىلىرى . ئىسالمىي پائالىيهتلهرنى تهرك ئېتىۋاتىدۇ

. بولمىش جهمئىيهت ئاياللىرى ئىسالمدىن يىراقلىشىۋاتىدۇ
ئىنـــسانىيهتنىڭ . ئىنـــسانىي قېلىـــپالردىن چىقىۋاتىـــدۇ

بۇزۇقچىلىق ۋه پهسكهشلىكىگه تولغان ئهۋرهزلىرىدىن جـاي 
ـــــشىۋاتىدۇ ـــــرپ. تالى ـــــكىنىچىلىنى بى ـــــدىن -اس بىرى
قهيهرده مهينهتچىلىك، رهزىللىك بولسا شۇ . قىزغىنىشىۋاتىدۇ

ـــدىن  ـــسان قېلىپى ـــرى ئىن ـــاكىم ۋه رهھبهرلى ـــڭ ھ يهرنى
ئۆزۈڭنى بىل، «قىسقىسى، . چىقىۋاتىدۇ، رهزىللىشىۋاتىدۇ

جاھـاننى «، »ئۆزگىنى قوي، كۆتىڭىنى قىس، يولۇڭغا ماڭ
رمىش ئېـشهكنىڭ غېمـى تهرهپـته بولـۇ-سهل باسسا، تهرهپ

دېگهندهك بۇ مۇسۇلمان خـانىم ئۇالرنىـڭ ئىـشىغا » ھهلهپته
بۇنـداق قاراشـتا . ئۇالر بىلهن كارى بولمايـدۇ. ئارىالشمايدۇ

  ! بولغان ئهمهس ئهسال
ھهر ئىككىلىسى ئۆز ئىسالمىنىڭ ئۆزلۈك توغرىسىدا ۋه 
ــا،  ــپ كاتت ــسىدا ئاجايى ــرى توغرى ــاۋاتقان جهمئىيهتلى ياش

تاشالر ئۈستىگه ئېلىشتىن قورقىدىغان -ىن، تاغۇزېم-ئاسمان
ئامانهتنى، مهجبـۇرىيىتىنى ئۈسـتىگه ئالغـانلىقىنى ھـېس 

كىچىـك -ئۆزىگه جهمئىيهتكه ئائىت ئىشالردا چوڭ. قىلىدۇ
ھوشيار بولۇشنى الزىم -بارلىق مۇئامىلىده داۋاملىق سهگهك

ئۆزىگه قاتتىق تهلهپ قويىدۇ ۋه مۇشـۇ ئىـشالرنىڭ . تۇتىدۇ
بىرلهپ -ىسى ھهربىرى ئۈستىده ئالالھنىڭ ئالدىدا بىرھهمم

ــــۇ ــــدىغانلىقىنى بىرم ــــساب بېرى ــــته -ھې ــــر سۈرۈش بى
قىلىنىدىغانلىقىنى، جاۋابكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنى ھېس 

ئالالھ ھېساب ئېلىشتىن، . قىلىدۇ ھهم ئۇنىڭغا چىن پۈتىدۇ
ئالالھقا ھېساب بېرىشتىن ئىلگىـرى ئۆزلىرىـدىن ھېـساب 

رۇش الزىملىقىنى ۋه بۇ ئىشالردا ھهردائىم تولىمۇ ئېلىپ تۇ
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ســـهگهك، تولىمـــۇ چـــېچهن ۋه تولىمـــۇ ھوشـــيار تـــۇرۇش 
ئۇالر مۇشۇالرنى قىلىش بىـلهن . الزىملىقىنى ھېس قىلىدۇ

 .ھهقىقىي مۇسۇلمان بواللىدى
        

ــكهن  ــۇپ يهت ــدهك تون ــسالمنى يۇقىرىقى شــۇنىڭدهك، ئى
 مۇســـۇلمان جامـــائهت  ئاشـــۇ‐‐ئۇقۇمالرنىـــڭ مهھـــسۇلى 

ـــڭ  ـــشى، ئالالھنى ـــائهت قىلى ـــا ئىت ـــڭ ئالالھق ئۆزلىرىنى
پهرمـانلىرىنى -شهرىئىتىگه ئهگىشىشى، ئالالھنىـڭ ئهمىـر

ئهستايىدىل ئىجرا قىلىشى بىلهن يهر شارىدىكى ئهڭ ئالىي 
ــشتى ــۈچنى ھــېس قىلى ــسانىيهت . ك ــۈن ئىن ــۈچ پۈت ــۇ ك ب

ــوغرا يو ــۇالرنى ت ــشقا ۋه ئ ــا ئېلى ــى قولغ ــا رهھبهرلىكىن لغ
يېتهكلهشكه اليىقالشتۇرىدىغان، دائىملىق، داۋاملىق ئىگه 
ـــق  ـــئهبهد داۋاملى ـــى ئهبهدىل ـــۇ ئىگىلىكن ـــۇچى ۋه ب قىلغ

بـۇ ھېـسالرغا مۇشـۇ جامـائهت يهر . ساقلىغۇچى كۈچ ئىـدى
ىڭ ھىدايىتى بىلهن يېتهكلهنمىگهن، باشقا شارىدىكى ئالالھن

ۋى زېمىن جامائهتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى مـاددىي يـاكى مهنىـ
ــــداق بىــــر كۈچنىــــڭ  ــــتىن بولىــــدىغان ھېچقان جهھهت
بېكىتىلمىلىرى ياكى سېلىشتۇرۇلمىلىرى ئارىالشمىدى ۋه 

  . ئارىالشتۇرۇلمىدى
ئهگهر ئۇالرنىڭ ھېساباتلىرىغا يهر شارى ئۆلچهملىرىگه تهۋه 

يـاراق كـۈچى، بىلىـم كـۈچى، ھهزارهت -ئادهم سانى، قورال
ولـۇش كـۈچى، كۈچى، مۇنتىزىمالشتۇرۇش، ئىنتىزاملىـق ب

ھهربىــي كــۈچ دېگهنــدهك ۋه بــۇالردىن باشــقا ئىنــسانالرنىڭ 
نهزهرىده كۈچ دهپ ئاتالغان ماددىي ۋه مهنىۋى بولغان باشـقا 
غهيرىي كۈچلهرنىڭ ئۆلچهملىرى ۋهياكى سېلىشتۇرۇلمىلىرى 
كىرگۈزۈلگهن ۋهيـاكى ئارىالشـتۇرۇلغان بولـسا، مۇسـۇلمانالر 

ھنىــڭ ھىــدايىتىنى ئالال(ئهلــۋهتته كهيــنىگه چېكىنهتتــى 
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بهلكى، ئـۇالر ھهرىـكهت دېگهننـى ). قولدىن بېرىپ قوياتتى
ــوالتتى . ئويالپمــۇ باقمىغــان، خىيــالىغىمۇ كهلتــۈرمىگهن ب

ئىچىدىن يېمىرىلگهن، مهغلۇب -بهلكى، بىزمۇ ئۇالردهك ئىچ
ئۇالرمـۇ . بولغان كىـشىلهرنى زىيـارهت قىلمىغـان بوالتتـۇق

خـــارلىقنى، . دىئــازغۇنلۇقنى ھـــېس قىلغـــان بـــوالر ئىـــ
ئۇالر ھهقىقهتهن ئۆز . بوشاڭلىقنى ھېس قىلغان بوالر ئىدى

ئۇ بولسىمۇ . زدىھېساباتلىرىغا پهقهتال بىرال نهرسىنى كىرگۈ
ئۇنىڭدىن بارلىق ھهقىقهتلهر ئېتىلىـپ چىقىـدىغان بىـرال 

» مـۇئمىنلهر«يهنـى، ئۇالرنىـڭ ھهقىقىـي . ھهقىقهت بولدى
 ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت ئالالھ ۋه«بولغانلىقى ئۇالرنىڭ 

ئۇنداقتا ئۇالر ئهڭ ئۈستۈن، . بولغانلىقى بولدى» قىلغۇچىالر
چـۈنكى، ئۇالرنىـڭ قارىـشىدىكى زېمىـن . بهكمۇ ئۈسـتۈندۇر

كۈچلىرىنىڭ بارچىسى ئاجىز، تولىمۇ ئاجىز، بهكمۇ بىچـاره 
بولــۇپ، شــۇ دهرىجىــده بىچــارىكى، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ھېــساب 

  . غۇزۇلمىدىتۇرغۇزۇلمايدۇ ھهم تۇر
  ... ئاندىن بۇ ھهقىقهت ھهقلىق بولدى 

ــالالھ ۋه ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرىگه  ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئ ئ
ئىتائهت قىلىش بىلهن مۇشۇ زېمىنـدىكى ئهڭ ئـالىي كـۈچ 

ئىنسانىيهت رهھبهرلىكىنى قولغا . بولۇشقا ھهلىق بواللىدى
ه ئېلىشقا ۋه ئۇالرنى توغرا يولغا يېتهكلهشكه، داۋاملىق ئىگ

قىلىـــدىغان كـــۈچكه ئايلىنىـــشقا ھهقلىـــق، الياقهتلىـــك 
يالغۇز ھهربىي جهھهتتىكى ئىشغالىيهتلهرال مۇشۇ . بواللىدى

ھېسالرنىڭ مهھسۇلى بولماستىن، ئۆزلۈكتىمۇ ئىنسانىيهت 
ھهس قالدۇرىدىغان ئهڭ يارقىن نامايهنده -تارىخىدىكى ھهيرانه

شلىرى ۋه ھهقىقهتهن ئىسالم ئۆزىنىڭ بارلىق يۆلىنى. بولدى
يۈزلىنىشلىرىده ئۆزىنىڭ مـۇكهممهل بولغـان جـانلىقلىقى، 
ــۈك  ــدۈرگۈچ كۈچل ــان ئىنتىل ــلهن ئالغ ــى بى تىرهنلىكلىك
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ــكهت« ــۆز يولىــدا كېتىۋاتقانــدا . بولــدى» ھهرى ئىــسالم ئ
تېپىۋالغان تهشـكىللهش ئىنتىزامـى ۋه ھهزارهت ناھـايىتى 

 ئۇنىڭغـا ئـۆز .تېزلىكته ئىسالم ئۇنى پىششىق ئىگىلىـدى
ــى بهردىر ــزام ۋه . وھىن ــسالمىي ئىنتى ــلهن ئى ــۇنىڭ بى ش

ئاندىن ئىسالم ئۇنى ئىسالمىي . ئىسالمىي ھهزارهتكه ئايالندى
كۆرۈنۈش بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئايىغى يهتكهن جايالرنىـڭ 

  . ھهممىسىگه قهدهر كېڭهيتتى
 پهتھى قىلغان مهملىكهتلهرده ‐‐ئىسالم ئىشغال قىلغان 

ېزلىكته قايتىدىن قۇرۇپ چىقىپ، نى ت»بىلىم«تېپىۋالغان 
ئۇنى دهرسلىك، تهتقىقات، چوڭقۇرالشتۇرۇش ۋه كېڭهيـتىش 

ئاندىن بۇالرغا مهخسۇس ماركىالرنى . جهھهتلهرده تولۇقلىدى
ئىــسالمىي » بىلىمــلهر«شــۇنىڭ بىــلهن بــۇ . چاپلىــدى

ئاندىن ئىسالم بۇ ئىلىمنى ئىسالمىي . بىلىملهرگه ئايالندى
ــۇ ــلهن مۇس ــلهر بى ــكهن كۆرۈنۈش ــرى يهت لمانالرنىڭ قهدهملى

بۇ ئىلىم نۇرىدىن . جايالرنىڭ ھهممىسىگه قهدهر كېڭهيتتى
پهقهت مۇسۇلمانالرال بهھرىلهنمهستىن، بهلكى زېمىن يۈزىدىكى 
بارچه ئىلىم سۆيهر ھهممه كىشى مهنپهئهتلهندى، يورۇقلۇققا 

  . ئېرىشتى
دېگهن » ئىسالمدىكى دهۋر يۈزلىنىشلىرى«جىب ئۆزىنىڭ 

ـــداكىتا ـــگه دهپ «: بى ـــردهكلىككه ئى ـــلهن بى مهن ھهممهي
 ئىـنچىكه ۋه قۇرغـانئوياليمهنكى، مۇسۇلمان تهتقىقاتچىالر 
مهرىپهتنىڭ تهرهققىي -تهپسىلىي بولغان مۇالھىزىلهر ئىلىم

قىلىشىغا ئهمهلىي ياردهم قىلغان مۇشۇ مۇالھىزه يـوللىرى 
 قهدهر ئارقىلىق تهجرىبه الھىيهسى ئوتتۇرا ئهسىردىال ياۋروپاغا

ئىنسانىيهتنىڭ بىنا «بىرلىفۇت ئۆزىنىڭ . »يېتىپ بارغان
ــى ــدا) Mak ingofhy manity(» بولۇش ــگهن كىتابى : دې

ھـــازىرقى دۇنياغـــا ئهرهب مهدهنىيىتـــى ســـوۋغا قىلغـــان «
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يالغۇز ئىلىمـال ... نهرسىنىڭ ئهڭ مۇھىمى ئىلىم بولۇپ، 
ياۋروپاغا ھاياتلىقنى قايتىـدىن قـايتۇرۇپ كهلـگهن ئهمهس، 
بهلكى ئىسالمىي ھهزارهتنىڭ باشقا نۇرغۇن تهسىرلىرى خېلى 

. بالدۇرال ياۋروپا ھاياتىغـا ئـۆز نـۇرىنى چېچىـشقا باشـلىغان
لېكىن، ياۋروپا گۈللىنىش تهرهپلىرىنىڭ تهرهپلىرىدىن قايسى 
بىر تهرهپنـى ئۆزىمىزنىـڭ قىلىۋالـساقمۇ، ئهممـا كهسـكىن 

نـى »قافهتئىسالمىي سـه«سۈرهتته ئهسلى مهنبهسى بولغان 
چــۈنكى، بــۇ تهســىرلهر . تهســىرلىرىگه قــايتۇرۇش مــۇمكىن

بولۇۋاتقان نهرسـىلهرنىڭ ئهڭ روشـهن ئاالھىـدىلىككه ئىـگه 
بولغىنى ۋه بولۇشقا تېگىشلىك نهرسىلهرنىڭ ئهڭ مۇھىمى 

ھازىرقى دۇنياغا ئىلمىي . سۈپىتىده مهۋجۇد بولۇپ تۇرماقتا
 كـۈچ ئۆسـۈپ نهتىجىلهرنى بارلىققا كهلتـۈرۈپ بهرگهن ئاشـۇ

يېتىلىشى مۇسـتهھكهم بولغـان ئاالھىـده كـۈچ مهنـسىدىن 
بولغـان، بــۇ كــۈچ تهبىـئهت ئىلىملىرىــده بولــسۇن، مهيلــى 

روھىـدا بولـسۇن كۈچلـۈك گۈللهنـدۈرۈش ئىلمىي تهتقىقات 
بــۇالر ۋه بــۇالردىن باشــقا ھايــاتلىق . دهيــدۇ» روھىغـا ئىــگه

ى ۋه ئهنئهنىلىرى، تهقلىـدلىرى، ئۇسـلۇبلىرى، قىممهتلىـر
ى ئالالھقا ئىشهنگۈچى، ئالالھنىڭ پرىنسىپلىرى قاتارلىقالرن

پهرمانلىرىغــا بويــسۇنغۇچى بـۇ مۇســۇلمان جامــائهت -ئهمـرى
تاكى ئىسالمىيهت دۇنياسى ئارقىغـا . ئومۇمالشتۇرۇپ كهلدى

چېكىنگهن، ئىنسانىيهت رهھبهرلىكىنـى چىـڭ تۇتۇشـقا ۋه 
ىڭ تۇتۇشقا ۋه ئۇالرنى توغرا يولغا يېتهكلهشته ئهسلىدىنال چ

ساقالپ قېلىشقا تېگىشلىك بولغان ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى 
بولۇش ئورنىدىن ۋاز كهچكهن ۋه سوغۇرۇلۇپ چىققان يېقىن 
ــشه  ــدا ھهمى ــسانىيهت بىناكارلىقى ــارىخىغىچه، ئىن ــان ت زام

يــۇقىرىقىالر غهرب . ئۆزلۈكــسىز داۋامالشــتۇرۇپ كهلگهنىــدى
اپنى ئهال بىلگهن، تارىخچىلىرى ئىچىدىن ئۆز نهپسىگه ئىنس
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لهر سۈيىقهستھهتتا ئۇالر ئىسالمنى ئۆچ كۆرگهن ۋه ئىسالمغا 
ــــتۈرگهن  ــــسىمۇ مۇقهررهرلهش ــــشىلهر بول ــــدىغان كى قىلى

ــــدۇر ــــر بۆلىكى ــــىلهرنىڭ بى ــــۇرۇنقى . نهرس ــــېكىن، ب ل
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىـسالمىي ئۇقـۇمالرنى مـۇكهممهل، تولـۇق 

ومۇمىي كۆرۈنۈشته كۆرسهتكهنلىكى توغرىلىق مۇشۇ ئ-سۈرهت
تهرهپلهرنـــى مۇســـۇلمان جهمئىيهتلىرىـــدىكى نهمـــۇنىلهرده 
ــي  ــڭ ئهمهلى ــسالمىي ھاياتلىقنى ــتۇرۇلغاندهك ئى ئايدىڭالش
رېئاللىق كۆرۈنۈشلىرىده كۆرمىگۈچه، كۆڭلىمىزدىكى ئۇقۇم 

مـاھىيىتىگه -ئۇنى ئۆز ھهقىقىتى ۋه تېگـى. تولۇقالنمايدۇ
  . ئاساسهن تهسهۋۋۇر قىاللمايمىز

  
  
  

  
  دىن نهمۇنىلهرر جهمئىيىتىمۇسۇلمانال

  
ــدىكى بىــر ئابزاســتا ئىــسالمنىڭ ئومــۇمىي  بىــز يۇقىرى
ئۇقۇملىرى ۋه ئۇنىڭ تهسهۋۋۇرىي شهكىللىرى، ئهمهلىيهتـته 

ته مۇشۇ ئۇقۇمالردا ئهمهلىي ياشىغان، ئۇنى توغرا يۈزلىنىـش
قوبۇل قىلغان، ئۇالر ئارقىلىق روھلىرى قوزغىلىپ كهتكهن، 

 ئۇنى ئهمهلىي رېئال پائالىيهتلىرىده ھهرىكهتكه ئاتالنغان ۋه
ۋۇجۇدقا چىقارغان مۇسۇلمان جهمئىيهتنىڭ ھاياتىنى رېئال 
ــهۋۋۇرغا  ــۇق تهس ــۈچه تول ــسىدىن كۆرمىگ كۆرۈنۈشــلهر نۇقتى

  . ئېرىشكىلى بولمايدۇ دېگهنىدۇق
مۇســۇلمانالر جهمئىيىتــى ئۈچــۈن نهمــۇنىلهر ئېلىنغــان 

ولـۇپ، بـۇ چاغدىكى كۆنۈككهن ئـادهت، ئـۇ تهبىئىـي ئىـش ب
ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه سـاالمى ‐‐ نهمۇنىلهر رهسـۇلۇلالھ 
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نىڭ ھاياتىدىن ئۈزلىرىده ئىنسانىيهت تارىخىدا ‐‐ بولسۇن 
مهڭگۈگه قالىدىغان، -ۋه كائىناتنىڭ ئىدىيىسىده مهڭگۈدىن

 ئالالھ ‐‐يېگانه قهھرىمانلىقالرنى ۋۇجۇدقا چىقارغان ساھابه 
  .  ھاياتىدىن ئېلىنىدۇلهرنىڭ‐‐ ئۇالردىن رازى بولسۇن 

بۇ ھهقىقهتهن لـمهن ئېيتقانـدهك تهبىئىـي بىـر ئىـش، 
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

. ھهقىقهتهن بىردىنبىر ئۈلگىلىك ۋه نهمۇنىلىـك رهھـبهردۇر
چۈنكى، ئۇ زاتنىڭ ھاياتى كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ ئىشالرنى بىر 

لىرىدا داۋاملىـق مـۇراجىئهت تهرهپ قىلىشلىرى، تهسهررۇپات
قىلىــش ئــوبيېكتى بولـــۇش، تاقهتلىرىنىــڭ يېتىـــشىچه 
ئۇنىڭــدىن ئۇچــۇمالپ ئــېلىش، ئۇنىڭغــا ئىقتىــدا قىلىــش، 
قىيىنچىلىقالر ۋه خاپىلىقالر كهلگهنده ئۇنىڭغا ئهگىشىش ۋه 
ــرىش  ــۇنىلهرنى بې ــۇكهممهل نهم ــۇنى دوراش ئۈچــۈن ئهڭ م ئ

ــدا ئهڭ  ــازۇك مهقــسىتىده مۇســۇلمانالر ئالدى ئىــنچىكه ۋه ن
تهرهپــلهرگه قهدهر ئاجايىــپ كېڭهيــتىلگهن ھالــدا ئوتتۇرىغــا 

  . قويۇلغان
ـــاھابه  ـــسۇن ‐‐ س ـــۇالردىن رازى بول ـــالالھ ئ  لهر ‐‐ئ

تـوغرا، ئـۇالر ھهقىـقهتهن . ئىنسانىيهتكه تهۋه نهمـۇنىلهردۇر
ــادىر  ــده ن ــدىغان ئاالھى ــدا كهم تېپىلى ــسانىيهت تارىخى ئىن

 ئۇالرنىڭ روھلىرى يۈكسهكلىككه، نهمۇنىلهر بولسىمۇ، لېكىن
ئالىيلىققا تهۋه نۇردىن قېنىپ ئىچكهن، شۇنىڭ بىلهن ئۆز 
ــسىده  ــڭ ھهمى ــسىده ۋه ئهھۋاللىرىنى ــڭ ھهممى دهۋرلىرىنى

ـــالىي -ئىنـــسانىيهت كـــۆز تىكـــكهن شـــان شـــهرهپكه ۋه ئ
كېيىنكـى مۇسـۇلمان ئهۋالدالرغـا . نهمۇنىچىلهرگه ئايالنغان

ھهرىكهتلىـرى، -ىشىش، ئىشنىسبهتهن ئۇالرنى دوراش، ئهگ
تۇيغۇلىرى ۋه باشقىالردا ئۇالرغا ئهگىشىش -پىكىرلىرى، ھېس

ئۈچۈن داغدام يول، كهڭ ئۇپۇق ئېچىلىشقا ئايالنغان، ئۇالر 
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ئۆزلىرىنىڭ تىرىشچانلىقلىرىغا قارىتا ئېرىشكىلى بولىدىغان 
ئىكهنلىكىده ھېچ » ئىنسانالر«ئۆلچهملهرنى روياپقا چىقارغان 

ـــوق ـــارىخ م. شـــهك ي ۇســـۇلمانالر جهمئىيىتـــى ئۈچـــۈن ت
ئوربىتىسىدا مهڭگۈ ساقلىنىدىغان تولۇق جۇاللىق، يارقىن، 
ــدا  ــان چاغ ــسهت قىلغ ــشنى مهق ــدار كۆرۈنۈشــلهرنى بېرى رهڭ

‐‐  ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
‐‐ ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ‐‐ ۋه ئۇنىڭ ساھابىلىرى 

نهمۇنىلهر ئېلىش ھهقىقهتهن تهبىئىـي بىـر نىڭ ھاياتىدىن 
ــشتۇر ــق گهپ . ئى ــسالم توغرىلى ــا ئى ــۇ كىتابت ــېكىن، ب ل

ئهگهر مۇشــۇنداق ئىبــارهت (قىلمــاقچى بولغانــدا مهخــسۇس 
ئىسالم » خهلققه ئائىت«) كهلتۈرۈش توغرا بولىدىغان بولسا

ئىسالم ھهربىر شهخـستىن تهلهپ . توغرىلىق سۆزلىمهيمىز
ه چامىنىـڭ يېتىـشىچه تاپـشۇرغان قىلغان ھهربىر شهخسك

ـــاقهتلهر ۋه -مهســـىلىلهر ئۈســـتىده كىـــشىلهرنىڭ كـــۈچ ت
ئىـستېداتالردىكى ئوخـشاش باپبـاراۋهر بولمىغـان شهخـسىي 
پهرقلهرنــى نهزهرده تۇتقــان، ئىنــسانىيهتنى تــاقهتلىرى ۋه 

تـاقهتلىرى، قـابىلىيهتلىرى قـادىر قىلىـدىغان -ئىستېدات
قويىدىغان يـاكى بهزى قىممهتلهرگه يېتىشتىن توختىتىپ 

جايالردا يهتسىمۇ مۇشۇ قىممهتلهر ئۈستىده ھهمىشه نورمال 
» تهبىئىـي«تۇرۇشتىن چهكلهپ قويىدىغان ئىنسانىيهتنىڭ 
  . ئاجىزلىقلىرىنى نهزهرده تۇتقان ھالدا سۆزلهيمىز

بۇ كىتاب يۇقىرىقىدهك نۇقتىالرنى مهخسۇس تېما قىلغان 
مـــۇنىلىرىمىزنى بولـــسىمۇ، بايـــان قىلمـــاقچى بولغـــان نه

‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
چــۈنكى، ئــۇ زات . نىــڭ ھايــاتلىقىغىال يىغىنچاقلىمــايمىز

ھهرقانداق ۋاقىت ۋه ھهرقانداق ئهۋالد ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ 
ــاھابه . ئۈلگىــسىدۇر ــۇالردىن رازى ‐‐ شــۇنداقال س ــالالھ ئ ئ
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گهرچه ئۇالر . قارتمايمىزلهرنىڭ ھاياتىغىال قىس‐‐ بولسۇن 
شۈبھىسىز ھالـدا ئىـسالم ھهرىكىتىنىـڭ مهھـسۇلى ۋه بـۇ 

. ھهرىكهت نهتىجىلىرىنىڭ بىر نهتىجىسى بولغان بولـسىمۇ
، بىز بۇ نهمۇنىلهرنى ئاددىي شهخسلهر ھاياتىـدىكى شۇنداقال

يــــۇقىرى ئۆرلهتكـــــۈچى قهھرىمــــانلىق زامـــــانلىرىغىال 
ىسلهر ئاشۇ يۇقىرىغـا بۇ ئاددىي شهخقىسقارتىۋهتمهيمىزكى، 

ئۆرلهتكۈچىلهر ئارقىلىق ئۆزلۈكتىن ھالقىپ كهتكهن، ئۇالر 
ـــۆچمهس  ـــامى ئ ـــدا مهڭگـــۈ ن ئىچىـــدىن كائىنـــات ۋۇجۇدى
قهھرىمــانلىقالرنى ياراتقــان، گهرچه ئــاددىي تــارىخ ئۇالرنىــڭ 
ــاكى نامــسىز شهخــسلهردىن  ئىــسىملىرىدىن باشقىــسىنى ي

   !باشقىسىنى تىزىملىككه ئالمىغان بولسىمۇ
ــڭ ھهممىــسىنىڭ  ــز بۇالرنى ــده تۇرغــان بى ــر چېتى بى

ــدىكى  ــۇلمانالر جهمئىيىتى ــاجىزلىقالر«مۇس ــسانىي ئ » ئىن
ـــــاكى  ـــــان ي ـــــان، تهلهپ قىلىنغ ـــــدىن بولغ ھالهتلىرى
رىغبهتلهندۈرۈلگهن ئۇلۇغۋار قىممهتلهردىـن چۈشكۈنلىـشىپ 
كېتىش، چۈشۈپ كېتىش ھالهتلىرىدىن بولغان نهمۇنىلهرنى 

بۇنداق قىلىشىمىز بۇ . هقسهت قىلىمىزئوتتۇرىغا قويۇشنى م
جهمئىيهتكه ئۆزىنىڭ پۈتۈن كۆرۈنۈشلىرىنىڭ ھهممىـسىده، 
بىر تهرهپتىن پۈتـۈن ھالهتلىرىنىـڭ ھهممىـسىده ئهمهلىـي 

سۈرهتنى بېرىش ئۈچۈن، يهنه -بولغان، رېئال بولغان كۆرۈنۈش
بىــر تهرهپــتىن كىــشىلهرگه ئۇالرنىــڭ ئىنــسانىيهتكه خــاس 

يۈزلىنىـــشلىرىده ۋه ئىنـــسانىيهت نهپـــسىلىرى ئۈچـــۈن 
رېئاللىقلىرىغا خاس يۈزلىنىشلىرىده ئىسالمنىڭ ھهقىقهتهن 
رېئــالىزم نىزامــى ئىكهنلىكىنــى ئېنىــق تونۇتــۇپ قويــۇش 

تاقهتلىرىـدىن -ئۈچۈنكى، ئىسالم ئۇالرنى ئۆزلىرىنىـڭ كـۈچ
ئۈستۈن تۇرىدىغان، ئۇالرنىڭ قولىدىن كهلمهيدىغان ئىشالرغا 

غــا مهڭگــۈ چۈشـۈپ كهتمهيــدىغان، مهڭگــۈ ئۇالر. زورلىمايـدۇ
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چۈشكۈنلهشــمهيدىغان ئۈســتۈنلۈك، روھىــي يۈكــسهكلىكنى 
ــانۇنىيهت،  ــۆزگهرمهس ق ئۇالرغــا داۋاملىــق تاپــشۇرمايدۇ ۋه ئ

ـــدۇ ـــۆلچهم قىلماي ـــۆزگهرمهس ئ ئۇالرنىـــڭ مۇســـۇلمانالر . ئ
ــسانىيهتلىكلىرىنى،  ــڭ ئىن ــۈن ئۆزلىرىنى ــلىرى ئۈچ بولۇش

لىرىنى بىكــار قىلىــشنى، ئىنــسانىيهتكه مهنــسۇپ خاســلىق
ئۇالرغا ھهقىـقهتهن . ئهمهلدىن قالدۇرۇشنى تهلهپ قىلمايدۇ

ــامىله  ــۇپ مۇئ ئۇالرنىــڭ ئىنــسان ئىكهنلىكىنــى نهزهرده تۇت
ئۇالردىن ئىنساننىڭ قولىدىن كېلىـدىغان، چـامى . قىلىدۇ

ئۈچىنچى تهرهپـتىن . يېتىدىغان نهرسىلهرنى تهلهپ قىلىدۇ
ــدا، كىــشىلهرگه  مۇســۇلمانالر جهمئىيىتــى ئېلىــپ ئېيتقان

ۋاقىتلىق دۇچ كهلگهن ئاجىزلىق لهھزىلىرىگه ئىسالمنىڭ 
قانداق تاقابىل تۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈنكى، 
ــن  ــدىكى زېمى ــڭ ھاياتى ــشىلهرگه ئۇالرنى ــك كى ــۇ زهئىپلى ب
ئېغىرچىلىقلىرى ۋه ئۇنىـڭ ئـۆزىگه جهلـب قىلغـۇچىلىرى 

ىلهر بولۇپ، ئىسالم سهۋهبلىك ۋاقىتلىق دۇچ كهلگهن مهسىل
ئۇنىڭغا چاره قىلىشقا، نهپسىلهرنى ئۆزلـۈكتىن ھالقىتىـپ 
يېڭىدىن روھىي يۈكسهكلىككه كۆتۈرۈشكه، ئۇالرنى ئۇالردىن 
تهلهپ قىلىنغــان ســهۋىيىگه يهتكۈزۈشــكه، ئانــدىن ئــۇالرنى 
ــداق  ــشتۈرۈش ئۈچــۈن قان ــدۈرگهن ســهۋىيهگه ئېرى رىغبهتلهن

ــىتىپ قويــۇش ــشچانلىقالرنى كۆرس ــۈن شــۇنداق تىرى  ئۈچ
بىز بۇ نهمـۇنىلهرنى ھـازىر بىـزلهرگه بهلگىلىـك، . قىلدۇق

مهقسهتلىك ھالدا تهرتىپسىز ئوتتۇرىغا قويۇلغاندهك ئوتتۇرىغا 
  . قويىمىز
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‐‐ بىر كۈنى يېزىلىق بىـر ئـادهم كېلىـپ رهسـۇلۇلالھ 
تىن بىر نهرسـه ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

: ئۇنىڭغا سورىغان نهرسىسىنى بهرگهندىن كېـيىن. ىسورىد
ھېلىقى . دهپ سورىدى» مهن ساڭا ياخشىلىق قىلدىممۇ؟«

» ياق، ياخشىلىق تۈگۈل چىرايلىق قىاللمىدىڭ؟«: ئهئرابى
ئهئرابىغا مۇسۇلمانالرنىڭ قاتتىق غهزىپـى كېلىـپ، . دېدى

ــۇردى ــدىن دهس ت ــپىگه ئورنى ــڭ تهرى ــۇلۇلالھ . ئۇنى ‐‐ رهس
ــ ــسۇن ئالالھنى ــاالمى بول ــى ۋه س ــدى «: ‐‐ ڭ رهھمىت بول
شۇنىڭدىن كېيىن ئۆيىگه . دهپ ئىشارهت قىلدى» قىلىڭالر

كىرىپ كهتتى ۋه ھېلىقى سهھرالىق ئادهمگه ئادهم ئهۋهتىپ 
: ئانـدىن. بۇرۇن بهرگهن نهرسـىلهرگه ئـازراق قوشـۇپ بهردى

ھېلىقـى . دېـدى» ئېھسان قىلـدىممۇ؟-مهن ساڭا خهيرى«
-ئهۋالدىم ۋه ئۇرۇغ-ئالالھ ساڭا مهن، ئهھلىھهئه، «: ئادهم

. دېـدى» !تۇغقانلىرىم تهرىپىدىن ياخشى مۇكاپاتالر بهرسـۇن
سهن بايامقى «: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ كىشىگه ئېيتتى

. گهپلهرنى دهپ ساھابىلىرىمنىڭ كۆڭلىده غـوم قالـدۇردۇڭ
ئهگهر ماڭــا ھــازىر ئېيتقــان ســۆزلىرىڭنى ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا 

ئۇالرنىڭ . يتىشنى ياخشى كۆرسهڭ، ئۇالر ئالدىدا ئېيتقىنئې
. دېدى» كۆڭۈللىرىدىكى ساڭا بولغان ئۆچمهنلىك يوقالسۇن

دېدى » مهن دېگهنلىرىدهك قىالي. ئهلۋهتته بولىدۇ«: ئهئرابى
ئالالھنىــڭ ‐‐ پهيغهمــبهر . ۋه ئهتىــسى ئهتىگىنــى كهلــدى

ىق ئادهم بۇ يېزىل«: ئۇالرغا‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
تۈنۈگۈن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ غهزىپىڭالرنـى كهلتۈرىـدىغان 

بىز ئۇنىڭغـا ئـازراق نهرسـه قوشـۇپ . سۆزلهرنى ئېيتقانىدى
. ئــۇ ئۆزىنىــڭ مهمنــۇن بولغــانلىقىنى ئېيتتــى. بهردۇق

ــۇنداقمۇ؟ ــدى» ش ــى. دې ــاڭا مهن، «: ئهئراب ــالالھ س ھهئه، ئ
 ياخـشى تۇغقـانلىرىم تهرىپىـدىن-ئهۋالدىم ۋه ئۇرۇغ-ئهھلى
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ئالالھنىــڭ ‐‐ رهســۇلۇلالھ . دېــدى» مۇكاپــاتالرنى بهرســۇن
ھهقىقهتهن مېنىڭ ۋه بۇ «: ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

ئهئرابىنىڭ مىسالى تۆگىسى قېچىپ كهتكهن بىر ئادهمنىڭ 
كىشىلهر بۇ ئادهمگه تۆگىسىنى تۇتۇپ . مىسالىغا ئوخشايدۇ

سېرى تـۆگه بېرىش ئۈچۈن ئارقىسىدىن قوغاليـدۇ، قوغلىغانـ
تۆگىنىــڭ ئىگىــسى . تېخىمـۇ بهكــرهك قاچىــدۇ، ھۈركۈيـدۇ

خااليىق، تۆگهم بىلهن مېنىڭ ئـارامنى ‹: ئۇالرنى چاقىرىپ
مهن ئۇنى ! بوش قويۇڭالر، يهنى بىر چهتته تۇرۇڭالر-خىلۋهت

› كۆندۈرۈۋالىمهن ۋه ئۇنى قانـداق تىزگىنلهشـنى بىلىـمهن
چـۆپ - ئـوتدهيدۇ ۋه تۆگىنىڭ ئىگىسى يهردىن بىر سىقىم

ئاســتا -ئېلىــپ، تۆگىــسى ئالــدىغا ماڭىــدۇ ۋه ئــۇنى ئاســتا
ھهتتاكى، قېشىغا ئهكىلىپ چۆكتۈرىدۇ، . قايتۇرۇپ كېلىدۇ

ـــگهر ـــان -ئى ـــتىگه بىخارام ـــدۇ، ئۈس ـــدۇقلىرىنى باغالي جاب
ئهگهر مهن سىلهرنى بۇ ئادهمنىڭ دېگهن سۆزىگه . مىنىۋالىدۇ

ۇنى ئۆلتـۈرۈپ قارىتا ئۆز مهيلىڭالرغا قويۇۋهتسهم، سىلهرنى ئ
  . دېدى» قويىسىلهر، شۇنىڭ بىلهن ئۇ دوزاخقا كىرىدۇ

 
       

  
ئالالھ ئۇالرغا رهھمهت ‐‐ ئىمام ئهھمهد، مۇسلىم، بۇخارى 

ئالالھ ئۇنىڭغا رهھـمهت ‐‐ قاتارلىقالر زوھرىي ‐‐ قىلسۇن 
نىڭ ھهدىس بايان قىلىش ۋارىيانتى يولىـدىن ‐‐ قىلسۇن 

ھمان ئىبنى ئابـدۇلالھ ماڭا ئابدۇرا: ۇمۇنداق نهقىل قىلىد
:  ئىبنى مالىـك خهۋهر بېرىـپ مۇنـداق دېـدىئىبنى كهئب

ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى ‐‐  ئىبنى مالىك ىقهتهن كهئبھهق
نىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ ئاتىسىنىڭ كۆزى تۇتۇلۇپ ‐‐ بولسۇن 

 كهئـب. هپ يۈرۈپ باققان كىشى ئىدىقالغاندا، ئۇنى يېتىل
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تهبۇك ‐‐ الالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ئ‐‐ ئىبنى مالىك 
ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ســاالمى ‐‐ غازىتىــدا رهســۇلۇلالھ 

تىن ئايرىلىپ قالغانلىقى توغرىـسىدا ئۇنىڭغـا ‐‐ بولسۇن 
مهن تهبۇك غازىتىدىن باشقىا : سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق دهيتتى

‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه سـاالمى بولـسۇن ‐‐ پهيغهمبهر 
ن غازاتالرنىـــڭ بىرهرســـىدىن ئايرىلىـــپ ئېلىـــپ بارغـــا

مهن بۇ قېتىم تهبۇك غازىتىـدىن ئايرىلىـپ . باقمىغانىدىم
قالغان چېغىمدىكىدهك ئالالھ يولىدا غازات قىلىش ئۈچـۈن 
شارائىتلىرىم تولۇق، كۈچلۈك ۋه مهندىن قواليلىقراق بىرهر 

ئالالھ نامىدىن قهسهم ئىچىمهنكى، مهن . كىشى بولمىغانىدى
ىتىدىن بۇرۇن ئىككى دانه ئۇالغقـا ھهرگىـز ئىـگه تهبۇك غاز

مانا بۇ غازات ئهسناسىدا ئىككى ئۇالغقا ئىگه . ئهمهس ئىدىم
رهسۇلۇلالھ . باشقا الزىمهتلىكلىرىممۇ تولۇق ئىدى. بولدۇم

ــسۇن ‐‐  ــاالمى بول ــى ۋه س ــۇك ‐‐ ئالالھنىــڭ رهھمىت تهب
ــشىلهردىن  ــازاتالرنى كى ــارلىق غ ــى ب ــدىن ئىلگىرىك غازىتى

، دۈشمهنلهرنىڭ ئالدىن خهۋهر تېپىۋېلىشىنىڭ ي تۇتۇپمهخپى
. ئهمما، تهبۇك غازىتىدا ئۇنداق قىلمىدى. ئالدىنى ئاالتتى

چۈنكى، بۇ ياز پهسلى بولۇپ، پىژغىرىم ئىسـسىق، ئهتـراپ 
ئۇنىـڭ . دېمىق، تونۇرنىڭ تهپتـى كېلىـدىغان چـاغ ئىـدى

ــۇزۇن، دۈشــمهن ســانى كــۆپ  ئۈســتىگه ســهپهر مۇساپىــسى ئ
ا، مۇسۇلمانالرغا ئىـشنىڭ ئوچـۇق بـولغىنى سـهپهر بولغاچق

تهييارلىقلىرىنى پۇختـا ھهم تولـۇق قىلىـۋالغىنى ياخـشى 
. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا مهقسهت ئوچۇق ئۇقتۇرۇلدى. بوالتتى

‐‐  ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه سـاالمى بولـسۇن ‐‐ پهيغهمبهر 
 ئاتالنغان مۇسۇلمانالرنىڭ سانىبىلهن بىرلىكته تهييارلىققا 

كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىـسىملىرىنى تىـزىملىككه، روھىـي 
  . »خهتكه ئالغان بىرهر كىتاب يوق
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ـــبكه ـــسۇن  ‐‐ ئ ـــالالھ ئۇنىڭـــدىن رازى بول يهنه ‐‐ ئ
ئهگهر بىرهر ئادهم بۇ غازاتقا چىقماي ئۆزىنى دالدىغا : ئېيتىدۇ

ئېلىشنى ئويلىـسا، مـادامىكى ئـۇ كىـشى ھهققىـده ئـالالھ 
سىال، توپالنغان كىشىنىڭ سانىنىڭ تهرهپتىن ۋهھىي چۈشمى

كۆپلىكىدىن ئۇ كىشى ئۆزىنى مهخپىي قالىمهن، ئايرىلىـپ 
ــوالتتى ــدا ب ــگهن ئوي ــدۇ دې ــپ قالماي ــانلىقىم چېنى . قالغ

‐‐  ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
بۇ غازاتنى مېۋىلهر پىـشاي دهپ قالغـان، كۆڭـۈلگه سـايه ۋه 

مېنىڭ . اقىدىغان چاغدا ئېلىپ باردىسالقىن جايالر خۇش ي
ئالالھنىڭ ‐‐ پهيغهمبهر . كۆڭلۈممۇ شۇنى تارتىپ تۇراتتى
ــسۇن  ــارلىق ‐‐  رهھمىتــى ۋه ســاالمى بول باشــچىلىقىدا ب

مۇســـۇلمانالر غـــازات قىلىـــش ئۈچـــۈن ئـــۇرۇش ۋه ســـهپهر 
ــى ــشىپ كهتت ــا كىرى ــلهن . تهييارلىقلىرىغ ــۇالر بى ــۇ ئ مهنم

ــارىمهنۇ، بىــرلىكته تهييــارلىق قىلىــش ئۈ چــۈن ئهتىــگهن ب
ھېچقانداق بىر ئىشنى پۈتتۈرمهستىن الغايالپ يۈرۈپ قايتىپ 

مىنىدىغان «: مهن ئۆز كۆڭلۈمده ئۆزۈمگه دهيمهن. كېلىمهن
ئۇالغلىرىم تهييار ھهم بۇالر ياراملىق، سهپهر الزىمهتلىكلىرىم 
تولۇق، ھهر جهھهتتىن قىسىلىدىغان يېـرىم يـوق، ماڭـاي 

ــ ــۇپ ماڭ ــسهمال قوپ ــبهر . »االيمهندې ــڭ ‐‐ پهيغهم ئالالھنى
-ۋه ئۇنىڭ بىـلهن تهرهپ‐‐  رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

تهرهپتىن جىھادقا قاتنىشىش ئۈچۈن كهلگهن پىدائىيالرنىڭ 
ــۇردى ــۈتكىلى ت ــارلىقى پ ــارلىق «مېنــى . تهيي بۈگــۈن تهيي

ــارلىق  ــۈن تهيي ــارلىق قىلىــمهن، ئۆگ قىلىــمهن، ئهته تهيي
ـــۇ ـــسا ئ ـــېچ بولمى ـــمهن، ھ ـــۇرۇن قىلى ـــشتىن ب الر مېڭى
خىياللىرىم -دېگهن ئوي» تهييارلىقىمنى پۈتتۈرۈپ بولىمهن

ئۇالرنىڭ تهييارلىقى پۈتتى ۋه . پهسكۇيغا چۈشۈرۈپ قوياتتى
پۈتۈن لىنىيه، پۈتۈن سهپ بويىچه ئالالھ يولىدىكى جىھادقا 
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ئىككى كۈندىن -ئېتىم يارام، بىر«: مهن ئويلىدىم. ئاتالندى
نـــسام، ئۇالرنىـــڭ ئارقىـــسىدىن كېـــيىن ســـهپهرگه ئاتال

شۇنداق قىلغان بولسامچۇ؟ ماڭا ! ، كاشكى»يېتىشىۋالىمهن
ئالالھنىڭ ‐‐ پهيغهمبهر . نېسىپ بولمىدىبۇنداق قىلىش 

باشچىلىقىدىكى قهھرىمان ‐‐  رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
مۇجاھىدالر مهدىنىدىن چىقىپ كېتىپ بولغانـدىن كېـيىن 

  . سىرتقا چىقىپ ئاتالندىم
هدىنىده مهن مۇناپىقلىق كېسىلى بارمىكىن دهپ گۇمان م

قىلىدىغان بىر بۆلۈك ئـادهملهر، ئـالالھ ئۆزرىـسىنى قوبـۇل 
قىلغان ئاجىز مويـسىپىتالر، قېـرىالر، مېيىـپالر، ئايـالالر، 

ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه ‐‐ كىچىك بـالىالر ۋه پهيغهمـبهر 
شـقا ۋهزىپه تاپـشۇرغان كىـشىلهردىن با‐‐  ساالمى بولسۇن 

. بۇ ھالنى كۆرۈپ قاتتىق قايغۇردۇم. تۈزۈكرهك ئادهم قالماپتۇ
‐‐ رهسۇلۇلالھ . ئىچىم سىقىلدى، كۆز ئالدىم قاراڭغۇالشتى

تهبۇكقا بېرىپ ‐‐  ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
تهبـۇكتىكى بارىگاھىغـا . بولغۇچه مېنـى ئېـسىگه ئالمـاپتۇ

ىچىده ئولتـۇرۇپ ئورۇنلىشىپ بولغاندىن كېيىن كىشىلهر ئ
كهئبى ئىبنى مالىك نېمه قىلدى؟ مهن «: مېنى سۈرۈشتۈرۈپ

ــۋاتىمهن؟ ــارىمىزدا كۆرمهي ــۇنى ئ ــۇ» ئ ــهلهمه . دهپت ــى س بهن
ئــۇنى پــاراۋان ! ئــى رهســۇلۇلالھ«: ئايمىقىــدىن بىــر كىــشى

ــاراغهتكه مهپتــۇن قىلغــان گهپ، ئۇ-تۇرمــۇش راھهت  نىــڭپ
بىلله غازاتقا  بىز بىلهن ى، نوچىلىقى، بوشاڭلىقىھورۇنلۇق

مۇئـاز ئىبنـى . دهپتـۇ» قاتنىشىشتىن توختىتىـپ قويـدى
ئالالھ ! سهن ئهجهب يامان گهپ قىلدىڭا«: جهبهل ئۇ ئادهمگه

بىــز ئۇنىڭــدىن پهقهت ! بىــلهن قهســهمكى، ئــى رهســۇلۇلالھ
ياخشىلىقنى بىلىمىز، ئۇ مۇناپىقلىق يۈزىـسىدىن ئهمهس، 

غـان بولۇشـى پهقهت بىرهر سهۋهبتىن بىـزدىن ئايرىلىـپ قال
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ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ‐‐ پهيغهمــبهر . دهپتــۇ» مــۇمكىن
  . ئۈندىمهپتۇ‐‐ ساالمى بولسۇن 

ئالالھنىڭ ‐‐ رهسۇلۇلالھ : كهئب ئىبنى مالىك ئېيتىدۇ
نىڭ يولدا تهبۇكتىن قايتىپ ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

كۆڭلۈم تېخىمۇ ساراسىمىگه . كېلىۋاتقان خهۋىرىنى ئۇقتۇم
نىڭ بىلهن مهن ئۇنىڭ ئالدىدا يالغان ئېيتىپ شۇ. چۈشتى

! ئهي كهئب ئىبنى مالىك«: قۇتۇلۇشنى ئويلىدىم ۋه دېدىمكى
رهسـۇلۇلالھنىڭ ئالدىـدىغۇ يالغـان ئېيتىـپ، يـوق ! توختا
سهۋهبلهرنى كۆرسىتىپ قۇتۇالرسهن، ۋهھىي چۈشـۈپ -باھانه

ـــى ـــسا، ئهته ئۇنىـــڭ -ئهپت ـــپ تاشلى ـــىرهڭنى ئېچى بهش
بېشىم قاتتىق، . »ىلهر بىلهن قۇتۇالرسهن؟نارازىلىقىدىن نېم

تهدبىـرى بـارالردىن -بۇ ئىش توغرىلىق ئائىلهمدىكى پىـالن
ــشنى . مهســلىھهت ســورىدىم ــاردهم قىلى ــشتا ي ــۇ ئى ــا ب ماڭ

. يــۈرىكىم ھــېچ ئىزىغــا چۈشــىدىغاندهك ئهمهس. ئۆتۈنــدۈم
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

ــنىگه تېخى مــۇ يېقىــنالپ قالغــانلىق خهۋىرىنــى نىــڭ مهدى
ــدىكى باتىــل، ســاختىلىقنىڭ ھهممىــسى  ئۇققىنىمــدا مهن

مهن ئۇنىڭدىن ھېچقانـداق نهرسـه بىـلهن . يوقۇلۇپ كهتتى
ئهبهدىي قۇتۇاللمايدىغانلىقىمنى، پهقهت راست گهپ قىلمىسام 

ئالالھنىڭ ‐‐ پهيغهمبهر . بولمايدىغانلىقىمنى تونۇپ يهتتىم
ئۇ سهپهردىن . يېتىپ كهلدى‐‐  بولسۇن رهھمىتى ۋه ساالمى

ئىككى رهكئهت . قايتىپ كهلسه، ئۇدۇل مهسجىدكه كېلهتتى
ئـۇ . ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن كىشىلهرگه يـۈزلىنهتتى

ــۇرۇنقى  ــازاتتىن ب ــدا غ ــدهك، مهســجىدته ئولتۇرغان ئادىتىكى
ئايرىلىــپ قــالغۇچىالر كېلىــپ، ئۇنىڭغــا ئــۆزره ئېيتىــشقا، 

ر كۆرسىتىشكه ۋه ئۆزلىرىنى ئاقالشقا قهسهم سهۋهبله-باھانه
. ئـۇالر سهكـسهن نهچـچه ئـادهم ئىـدى. ئىچىشكه باشـلىدى
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‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
ئۇالرنىڭ سىرتقى تهرهپلىرىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇالردىن بهيئهت 
ئالــدى ۋه ئۇالرنىــڭ گۇناھلىرىنىــڭ مهغپىــرهت بولۇشــىنى 

ــدى ــى ئ. تىلى ــىدىكى مهخپىيهتچىلىكلىرىن ــى دۇنياس ىچك
تاكى مهن كېلىپ ئۇنىڭغا ساالم قىلدىم، . ئالالھقا تاپشۇردى

ئــۇ ســاالمىمنى ســوغۇققىنه، غهزهپلهنگۈچىنىــڭ كۈلىــشىده 
ئاستا . دېدى» قېشىمغا كهلگىن«: ئاندىن. كۈلۈپ قايتۇردى

سېنى «: ئۇ ماڭا. مېڭىپ قېشىغا كېلىپ ئالدىدا ئولتۇردۇم
چىقىشتىن نېمه ئايرىپ قويدى؟ سهن ئاتايهن غازات غازاتقا 

ئى «: مهن. دېدى» ئۈچۈن ئۇالغ سېتىۋالغان ئهمهسمىدىڭ؟
ئهگهر مهن ســهندىن باشــقا دۇنيــا ئىنــسانلىرى ! رهســۇلۇلالھ

ئىچىدىن قايسى بىرىنىڭ ئالدىدا ئولتۇرغان بولسام، ئۇنىڭ 
ېتهر باھانه ئېيتىپ قۇتۇلۇپ ك-نارازىلىقى ۋه غهزىپىدىن ئۆزره

. سۆز قىلىش پۇرسىتى بهرمهس ئىدىم-ئۇنىڭغا گهپ. ئىدىم
لـېكىن، مهن . مهن مۇشۇ جهھهتتىكى قابىلىيهت ئىگىسى

ئالالھ نامىدىن قهسهم قىلىپ ئېيتىمهنكى، سېنىڭ ئالدىڭدا 
بۈگۈن يالغان سۆزلهپ سېنى رازى قىـالرمهن، ئهممـا ئـالالھ 

ار قىلىپ مېنىڭ ساڭا يالغان ئېيتقانلىقىمدىن سېنى خهۋهرد
ئهگهر بۈگـۈن مهن سـاڭا . مهندىن نارازى قىلىشى مـۇمكىن

راست سۆزلهپ سېنى نـارازى قىلىـشىم تۇرغـانال گهپ، مهن 
ــمهن ــد قىلى ــشىنى ئۈمى ــى ئاقلى ــالالھ . ئالالھنىــڭ مېن ئ

ــانه ــۆزرهم، باھ ــڭ ئ ــى، مېنى ــهم قىلىمهنك ــدىن قهس -نامى
ئالالھ بىلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، . سهۋهبلىرىم يوق ئىدى

ــهن ــدهك س ــى غازاتتىكى ــۇ قېتىمق ــان ب ــپ قالغ دىن ئايرىلى
شارائىتىم تولۇق، ئۇالغلىرىم يارام، سهپهر الزىمهتلىرىم تهل 

ئالالھنىڭ ‐‐ پهيغهمبهر . دېدىم» بولۇپ باققان ۋاقتىم يوق
ئاگــاھ بولــۇڭالر، ئــۇ «: ‐‐ رهھمىتــى ۋه ســاالمى بولــسۇن 
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ئۇرنىڭـدىن تـۇرغىن، تـاكى . ھهقىقهتهن راست گهپ قىلدى
» سېنىڭ توغراڭدا ئالالھ ھۆكۈم قىلغـۇچه كۈتـۈپ تـۇرغىن

بهنى سـهلهمه . تۇردۇمئورنۇمدىن شۇنىڭ بىلهن مهن . دېدى
ئـالالھ «: ئايمىقىدىن بىر توپ كىشى كهينىمگه كىرىۋېلىپ

ــۇرۇن  ــاھ بىــلهن قهســهمكى، بىــز ســېنىڭ بۇنىڭــدىن ب گۇن
‐‐ ســهن رهســۇلۇلالھ . ئۆتكـۈزۈپ قــويغىنىڭنى بىلمهيمىـز

ــسۇن ئالالھن ــاالمى بول ــى ۋه س ــڭ رهھمىت ــقا ‐‐ ى ــا باش غ
ئايرىلىپ قالغۇچىالر ئـۆزره ئېيتقانـدهك ئـۆزره ئېيتىـشتىن 
ئــاجىز كهلــدىڭغۇ؟ ســېنىڭ گۇناھىڭغــا رهســۇلۇلالھنىڭ 

دېيىشىپ كۆزۈمگه » ئىستىغپار ئېيتىشى كۇپايه قىالتتىغۇ؟
ـــوال كايىـــشالر قىلغـــانلىقتىن، پهيغهمـــبهر  كىرىۋېلىـــپ ت

ــساالمنىڭ ــگهن ئهلهيھىس ــا دې ــپ باي ــپ بېرى ــا قايتى  يېنىغ
سۆزلىرىمده ئۆزۈمنى يالغانچى قىلىشنى ئويلىدىم ۋه ئۇالردىن 

مهن ئۇچراشقان بۇ ئهھۋالغا مهن بىلهن بىر قاتاردا «: سورىدىم
ھهئه، «: ئـۇالر. »ئۇچراشقان يهنه باشـقا كىـشىلهرمۇ بـارمۇ؟

ا ئىككى ئادهم بار، ئۇالرمۇ سهن دېگهندهك دهپ ئېغىر ئهھۋالد
» ئۇ ئىككىسىگىمۇ سـاڭا دېـگهن گهپـلهر دېيىلـدى. قالدى

دهپ » ئـۇ ئىككـى ئـادهم كىـم؟«: مهن ئـۇالردىن. دېيىشتى
مۇزره ئىبنى رهبىئ بىـلهن ھىـالل ئىبنـى «: ئۇالر. سورىدىم

دېيىشتى ھهمده بۇ كىـشىلهرنىڭ بهدرى » ئۇمهييهتۇلۋاقىفى
 غازىتىغا قاتناشقان سالىھ كىشىلهر ئىكهنلىكىنى سـۆزلهپ

ماڭا نىسبهتهن ئۇ ئىككىسىده گۈزهل ئـۈلگىلهر بـار . بهردى
مهن ئۇ ئىككىـسىنىڭ بـارلىقىنى ئۇققىنىمـدا ئـۆز . ئىدى

  . پىكىرىمده چىڭ تۇردۇم
ـــدۇ ـــك يهنه ئېيتى ـــى مالى ـــب ئىبن ـــڭ : كهئ ئالالھنى

‐‐  ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ پهيغهمبىرى 
هر كىـــشىگه غـــازاتتىن ئايرىلىـــپ قالغـــان بىـــز ئـــۈچ نهپ
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كىشىلهر بىزدىن . كىشىلهرنىڭ گهپ قىلىشىنى چهكلىدى
. ئـۇالر بىـزگه باشـقىهچ ئۆزگىرىۋالـدى. قېچىشقا باشلىدى

كۆڭلۈم سىقىلدى، كهڭ ئالهم تار تۇيۇلدى، ھهتتاكى كىندىك 
قېنىم تۆكـۈلگهن ئانـا تۇپراققـا قارىـدىم، ئـۇنى تونۇيالمـاي 

خۇددى تۇپراقمۇ ئۇ مهن بىلىدىغان تۇپراق ئهمهس، . قالدىم
بـۇ ئهھـۋال بىـزگه . مهندىن يىراقالۋاتقاندهك ھېس قىلدىم

ئهمما، مېنىـڭ ئىككـى . كۈندۈز داۋامالشتى-ئهللىك كېچه
ھهمراھىم ئۆيلىرىنىڭ بۇجىكىگه قامىلىپ سىرتقا چىقماي، 

ئهممــا، مهن بولــسام . ھهســرهت بىــلهن ئولتــۇراتتى-قــايغۇ
م ئۈچۈن سىرتقا كىشىلهرنىڭ كۈچلۈكى ھهم مهزمۇتى بولغىنى

مۇســــۇلمانالر بىــــلهن جامــــائهت نامىزىغــــا . چىقــــاتتىم
ماڭـا ھـېچكىم گهپ . قاتنىشاتتىم، بازارالرنى ئايلىنـاتتىم

ــايتتى ــبهر ئهلهيھىســساالم . قىلم ــيىن پهيغهم ــازدىن كې نام
كۆڭلۈمده . ئولتۇرغان جايغا كېلىپ ئۇنىڭغا ساالم قىالتتىم

مىدىرلىمامدۇ؟ -ۇساالم قايتۇرۇش بىلهن كالپۇكى مىدىرالمد
ئۇنىڭغـا يـېقىن تـۇرۇپ نامـاز . دهپ ئۆزۈمچه پىچىـراليتتىم

ـــۇم ـــوغرىلىقچه . ئوقۇيتت ـــشىنى ئ ـــان كۆزىتى ـــا بولغ ماڭ
. نامازغا تۇرغىنىمدا ماڭا قارايتتى. ئاستىرىتتىن مارايتتىم

مۇسـۇلمانالرنىڭ . مهن قارىسام باشقا تهرهپكه يـۈز ئـۆرۈيتتى
انسېرى كۆڭلۈم تېخىمـۇ بىزنى تاشلىۋهتكىنىگه ئۇزۇن بولغ

بىر كۈنى تاغامنىڭ ئوغلى ئهبـۇ . بىئارام بولۇشقا باشلىدى
ئۇ كىشىلهر ئىچىـده . قهتادهنىڭ تېمىغا يامىشىپ چىقتىم

ئۇنىڭغـا سـاالم . مهن ئهڭ دوست تۇتىدىغان ئادىمىم ئىـدى
ئهي ئهبۇ قهتاده، «: مهن ئۇنىڭغا. قىلدىم، ساالم قايتۇرمىدى

ــاالنى ئارىغــا ــالالھ تائ ــالالھنى ۋه ئ  ســالىمهنكى، مېنىــڭ ئ
» پهيغهمبهرنى قاتتىق ياخشى كۆرىـدىغىنىمنى بىلهمـسهن؟

سۆزۈمنى ئۈچ قېتىم . جىم دېمهي جىم تۇردى-ئۇ الم. دېدىم



 

 99

ـــدىم ئـــالالھ ۋه ئۇنىـــڭ «: ئـــاخىرقى قېـــتىم. تهكرارلى
پهيغهمبىرىنــى قــاتتىق ياخــشى كۆرىــدىغىنىڭنى ئــالالھ ۋه 

كۆزۈمدىن تارامالپ . دېدى» دۇئۇنىڭ پهيغهمبىرى ئوبدان بىلى
بىر كۈنى . تامدىن چۈشۈپ كېتىپ قالدىم. ياشالر تۆكۈلدى

ــــېمهك ــــسام، ي ــــدا كېتىۋات ــــنه بازىرى ــــمهك -مهدى ئىچ
مهھسۇالتلىرىنى سېتىش ئۈچـۈن شـامدىن مهدىـنه بازىرىغـا 

: كهلگهن ئاشلىق سودىگهرلىرىدىن بېرى مېنى سۈرۈشتۈرۈپ
» باشـالپ بارىـدۇ؟كىم مېنى كهئب ئىبنى مالىك قېشىغا «

كىــشىلهر مېنــى ئۇنىڭغــا ئىــشاره قىلىــپ . دهۋېتىپتــۇ
ئۇ كىشى يېنىمغا كېلىپ قوينىدىن ماڭا . كۆرسىتىپ قويدى

مېنىڭ ساۋادىم . غهسسان پادىشاھلىقى يازغان خهتنى بهردى
خهتـته مۇنـداق . بولۇپ خهت ئوقۇيااليتتىم ھهم يازااليتتىم

سېنىڭ بۇرادىرىـڭ بىزگه : ساالم ساھهتتىن كېيىن«: دهپتۇ
-نىـڭ سـاڭا جاپــا)پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنى دېمهكچـى(

مۇشــهققهتلهر ســالغانلىقى توغرىــسىدىكى خهۋهرلهر يېتىــپ 
ئالالھ ساڭا ئۆز يۇرتۇڭدا خار بولۇشنى، ئۆز ھويالڭدا . كهلدى

-قېشىمىزغا كهلگىن، ھال. زايا بولۇشنى ئورۇنالشتۇرمىدى
» ز، ئهتىۋارىڭنى قىلىمىزئهھۋالىڭدىن ئوبدان خهۋهر ئالىمى

بـۇ ماڭـا «: خهتنى ئوقۇغىنىمدا كۆڭلۈمده. دهپ يېزىلىپتۇ
. دهپ ئويلىــدىم» كېلىــدىغان باالنىــڭ يهنه بىرســى بولــدى

بىـزگه باشـقىالرنىڭ . خهتنى تونۇرغا تاشالپ كۆيدۈرۈۋهتتىم
ــۈن  ــق ك ــدىن قىرى ــك كۈن ــگهن ئهللى ــشى چهكلهن گهپلىشى

الالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه ئ‐‐ ئۆتكهنده قېشىمغا رهسۇلۇلالھ 
‐‐ رهسۇلۇلالھ «: نىڭ ئهلچىسى كېلىپ‐‐ ساالمى بولسۇن 

سېنى ئايالىڭدىن ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
ــدى ــپ تۇرۇشــقا بۇيرى ئۇنىڭــدىن «: مهن. دېــدى» ئايرىلى
يـاق، تـاالق «: ئـۇ. دېـدىم» ئاجرىشامدىم، نېمه قىلىمهن؟
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ـــ ـــسهن، بهلكـــى ئۇنىڭـــدىن ئايرىلى سهن، ئۇنىڭغـــا قىلماي
مېنىـڭ ئىككـى ھهمراھىمغىمـۇ . دېدى» يېقىنالشمايسهن

: مهن ئايالىمغـا. مۇشۇ بـۇيرۇق بىـلهن ئـادهم ئهۋهتىلىپتـۇ
ئاناڭنىڭ قېشىغا بارغىن، بـۇ ئىـشقا ئـالالھ ھۆكـۈم -ئاتا«

ھىالل ئىبنى . دېدىم» قىلمىغۇچه ئۇالرنىڭ يېنىدا بولغىن
منىڭ قېـشىغا ئۇمهييهنىڭ ئايـالى پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساال

ھىالل ئۆز ئىشىنىڭ ھۆددىسىدىن ! ئى رهسۇلۇلالھ«: كېلىپ
چىقالمايدىغان قېرى ئادهم، ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلغـۇدهك 
ئـادهم يـوق، ئۇنىــڭ خىزمىتىنـى قىلىــشقا ماڭـا رۇخــسهت 

دهپ » قىالمسهن؟ ياكى ئۇنداق قىلىشىمنى يامان كۆرهمسهن؟
 ۋه سـاالمى ئالالھنىـڭ رهھمىتـى‐‐ رهسـۇلۇلالھ . سـوراپتۇ
لـېكىن ئـۇ سـاڭا ياق، يامـان كـۆرمهيمهن، «: ‐‐ بولسۇن 

ئالالھ ىبلهن قهسـهمكى، «: ئايال. دهپتۇ» يېقىنالشمىسۇن
ئۇنىڭدا ماڭا يېقىنالشـقۇدهك ماجـال يـوق، ئـالالھ بىـلهن 
قهسهمكى، ئۇ سهن ئۇالرغا جازا يۈرگـۈزگهن كۈنـدىن باشـالپ 

بهزى . ۇدهپتـــ» ھازىرغــا قهدهر يىغـــالپ ھالىـــدىن كهتتـــى
ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ‐‐ يېقىنلىــرىم ماڭــا پهيغهمــبهر 

نىڭ يېنىغا بېرىپ ئايالىمنى قايتۇرۇپ ‐‐ ساالمى بولسۇن 
ــى  ــالل ئىبن ــڭ ھى ــشىمنى، ئۇنى كېلىــشكه رۇخــسهت سورى
ــشقا  ــى قىلى ــالىغىمۇ ئېرىنىــڭ خىزمىتىن ئۇمهييهنىــڭ ئاي

ئـالالھ بىـلهن «: مهن. رۇخسهت بهرگهنلىكىنى ئېيتىـشتى
م قىلىمهنكى، ئايالىمنى قايتۇرۇپ كېلىش توغرىلىـق قهسه

ھىالل قېرى بولغانلىقتىن . ئۇنىڭدىن رۇخسهت سورىمايمهن
رۇخسهت بهرگهن بىلهن مهن تېخى ياش يىگىت، ماڭا نـېمه 

  . دېدىم» دهيدىغانلىقىنى بىلمهيمهن
بىـزگه كىـشىلهرنىڭ گهپ قىلىـشى : ئۇ مۇنـداق دهيـدۇ

ۈنى ئهتىگىنـى بامـدات چهكلهنگهنلىكنىـڭ ئهللىكىنچـى كـ
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نامـازدىن كېـيىن . نامىزىنى ئۆيۈمنىڭ ئۆگزىسىده ئوقۇدۇم
ئىچىـم قـاتتىق سـىقىلغان، . ئالالھنى ئهسلهپ ئولتۇردۇم

شۇ . شۇنچه بىپايان كهڭ زېمىنمۇ تار تۇيۇلۇشقا باشلىغانىدى
ئهسنادا سهلئى تېغى ئۈسـتىدىن ئۆزىنىـڭ تولـۇق يـۇقىرى 

» ؟ خۇش مۇبارهك! مالىكئهڭ كهئب ئىبنى«: ئاۋازى بىلهن
ئالالھقا . مهن سهجدىگه باش قويدۇم. دېگهن نىدا ئاڭالندى

ــدۇ ــتىم-ھهم ــاناالر ئېيت ــى . س ــڭ كهلگىنىن ئازادىچىلىكنى
. كىــشىلهر بىــزگه خۇشـخهۋهر بېرىــشكه باشــلىدى. ئۇقتـۇم

. ئىككى ھهمراھىم تهرهپكىمۇ بىشارهت بهرگۈچىلهر بېرىپتـۇ
ـــات چـــاپت ۇرۇپ، ئهســـلهم مهن تهرهپكىمـــۇ بىـــر كىـــشى ئ

بــۇالر . قهبىلىــسىدىن بىــر ئــادهم پىيــاده يۈگــۈرۈپ كهلــدى
كېلىشتىن بـۇرۇن سـهلئى تېغـى ئۈسـتىده تـۇرۇپ ئۈنلـۈك 

ئاۋاز ئاتتىن . توۋلىغان ئهۋفا دېگهن كىشىمۇ يېتىپ كهلدى
ماڭا ئاۋازى ئارقىلىق خۇش بېشارهت بهرگهن . چاققان چىقتى

لىپ، ماڭا بهرگهن ئهۋفا كهلگهنده ئۇنىڭغا كىيىملىرىمنى سې
ئالالھ بىلهن . خۇشخهۋىرى ئۈچۈن سۆيۈنۈپ كهيدۈرۈپ قويدۇم

قهســهم قىلىمهنكــى، ئاشــۇ كــۈنلهرده ئۇنىڭغــا بهرگىلــى 
ئۈستۈمدىكى كىيىمىمـدىن باشـقا ياخـشىراق بىـرهر نهرسـه 

باشقىالردىن ئىككى كىيىم ئارىيهت ئېلىپ . تاپالمىغانىدىم
نىــڭ رهھمىتــى ۋه ئالالھ‐‐ ئانــدىن رهســۇلۇلالھ . كهيــدىم

ــسۇن  ــدا . بىــلهن كۆرۈشــكىلى ماڭــدىم‐‐ ســاالمى بول يول
توپ بولۇشۇپ تهۋبهمنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنى -كىشىلهر توپ
ئالالھنىڭ تهۋبهڭنـى قوبـۇل قىلغـانلىقى «: تهبرىكلىشىپ

» ؟!ســېنى تهبرىكلهيمىــز، خــۇش مۇبــارهك بولــسۇنئۈچــۈن 
ئـايىغى  كىـشىلهرنىڭ ئارقىدىن كهلگهن-ئارقا. دېيىشهتتى

ئالالھنىڭ ‐‐ رهسۇلۇلالھ . مهسجىدكه كىردىم. ئۈزۈلمهيتتى
ـــسۇن  ـــسىدا ‐‐ رهھمىتـــى ۋه ســـاالمى بول كىـــشىلهر ئارى
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تهلھه ئىبنى ئۇبهيده مېنى كۆرۈپ ئورنىدىن . ئولتۇرغانىكهن
چاچراپ قوپۇپ مهن بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى ۋه مېنى 

ن بىـلهن ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، مه. تهبرىكلىدى
كۆرۈشــۈش ئۈچــۈن مۇھــاجىرالر ئىچىــدىن ئۇنىڭــدىن باشــقا 

مهن تهلھهنىڭ ماڭا قىلغان بۇ . ھېچكىم ئورنىدىن تۇرمىدى
  . ياخشىلىقىنى مهڭگۈ ئونۇتمايمهن

ئالالھنىڭ رهھمىتى ‐‐ رهسۇلۇلالھ : كهئب يهنه ئېيتىدۇ
ئۇنىـڭ مۇبـارهك . قا سـاالم قىلـدىم‐‐ ۋه ساالمى بولسۇن 

ئاناڭ سېنى «: ىقتىن جىلۋىلىنىپ كهتتى ۋهچىرايى خۇشالل
ــڭ ئهڭ  ــۆتكهن كۈنلهرنى ــاڭا ئ ــالپ س ــدىن باش ــان كۈن تۇغق

ئـى «: مهن. دېـدى» !ياخشىسى بىـلهن خۇشـخهۋهر تـاپقىن
بــۇ خۇشــخهۋهر سـهن تهرهپتىنمــۇ يــاكى ئــالالھ ! رهسـۇلۇلالھ

ــۇ؟ ــورىدىم» تهرهپتىنم ــۇ. دهپ س ــتىن «: ئ ــاق، مهن تهرهپ ي
‐‐ رهســۇلۇلالھ . دېــدى» هپــتىنئهمهس، بهلكــى ئــالالھ تهر

بىرهر ئىشتىن ‐‐  ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
خۇش بولسا چىرايى خۇددى تولۇن ئاينىڭ بىر پارچىسىدهك 

مهن . بىز ئۇنى شۇنىڭدىن ئۇقۇۋاالتتۇق. نۇرلىنىپ كېتهتتى
ئالالھنىڭ مېنىڭ ! ئى رهسۇلۇلالھ«: ئۇنىڭ ئالدىدا ئولتۇرۇپ

مۈلۈكۈمنى ئالالھ -ىلغانلىقى ئۈچۈن مالتهۋبهمنى قوبۇل ق
سـىلى ئـۇنى (ۋه ئۇنىڭ رهسۇلى ئۈچۈن سهدىقه قىلىۋهتتىم 

: ئــۇ ماڭــا. دېــدىم» )تېگىـشلىك جايالرغــا ســهرپ قىلــسىال
مۈلۈكۈڭنىڭ بىر بۆلىكىنى ئۆزۈڭگه ئېلىپ قالغىن، -مال«

ــۇ ســهن ئۈچــۈن ياخــشىدۇر ــدى» ب خهيبهردىكــى «: مهن. دې
ئالالھ ھهقىقهتهن !  ئى رهسۇلۇلالھ.ئۈلۈشۈمنى ئېلىپ قاالي

مېنىڭ تهۋبهمنىڭ . مېنى راستچىللىق ئارقىلىق قۇتقۇزدى
ــۈن ئهڭ  ــى ئۈچ ــۇل قىلغىن ــسىدىن قوب ــتچىللىق يۈزى راس

ئالالھ . دېدىم» ئاخىرقى تىنىقىمغىچه راست گهپ قىلىمهن
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ــۇلۇلالھ  ــى، رهس ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس ــڭ ‐‐ بى ئالالھنى
قا راستچىللىق توغرىسىدا ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

ئهھـــدى بهرگهن كۈنـــدىن بېـــرى ئـــالالھ مۇســـۇلمانالرنىڭ 
ھېچبىرىنى راسـتچىللىق توغرىـسىدا مېنـى سـىنىغاندهك 

ئالالھنىـڭ ‐‐ مهن رهسـۇلۇلالھ . سىنىغىنىنى بىلمهيمهن
گه راسـت گهپ قىلىـمهن ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولـسۇن 

يالغــان دېــگهن كۈنــدىن باشــالپ بۈگــۈنكى كــۈنگه قهدهر 
ئالالھنىــڭ مېنــى قالغــان . ئېيتىــشنى ئــويالپ باقمىــدىم

ــد  ــشىنى ئۈمى ــشتىن ساقلى ــانچىلىق قىلى ــده يالغ ئۆمرۈم
  . قىلىمهن

 مۇرهيئى يىلى شهئبان -6ئىبنى ئىسھاق ھىجرىيىنىڭ 
ئاھالىسى ئۈستىگه ئېلىپ بېرىلغان بهنى مۇستهلهق غازىتى 

‐‐ ھ رهسـۇلۇلال: ①توغرىلىق بايان قىلىـپ مۇنـداق دهيـدۇ
ــــسۇن  ــــاالمى بول ــــى ۋه س ــــڭ رهھمىت جهڭ ‐‐ ئالالھنى

) سـۇنىڭ نـامى(تـېخىچه مـۇرهيئى ئاياغالشقاندىن كېيىنمۇ 
قوشـۇننىڭ سـۇ توشـۇغۇچىلىرى . بويىدىن ئايرىلمىغانىدى

سۇ توشۇغۇچىالر . كېتىپ جىددىي سۇ توشۇۋاتاتتى-كېلىپ
ئىبنى خهتتابنىڭ جهھجاھۇلغىفارى ئىسىملىك ئۇمهر ئىچىده 
زمهتكارى بولۇپ، ئۇ سىنان ئىبنى ۋهپرىل جۇھهينى بىر خى

نهتىجىـــده . بىــلهن نـــۆۋهت تالىــشىپ ئۇرۇشـــۇپ قالــدى
. دهپ توۋلىــدى» ئهنــسار بولـساڭ كهل«: سـىنانۇلجۇھهينى

ــساڭ كهل«: جهھجــاھ ــادهم » مۇھــاجىر بول ــاردهمگه ئ دهپ ي
ئىككـى تهرهپـتىن كۈتـۈلمىگهن يامـان ئـاقىۋهت . چاقىردى

ئالالھنىڭ رهھمىتى ‐‐  رهسۇلۇلالھ .كۆرۈلگىلى تاس قالدى
جـــاھىلىيهتچه «: بـــۇنى ئـــاڭالپ‐‐ ۋه ســـاالمى بولـــسۇن 

                                                
 . منىڭ تارىخىغا قاراڭتهپسىالتىنى بىلمهكچى بولسىڭىز پهيغهمبهر ئهلهيھىسساال ①
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تهرهپبازلىق دهۋالىرىنى يهنه كۆتۈرۈپ چىقامسىلهر؟ ئۇ سۇنى 
ئابدۇلالھ ئىبنـى . دېدى» تۆكۈۋېتىڭالر، ئۇ سېسىق ئىكهن

ماجرانىـڭ تهپـسىالتىنى ئـاڭالپ خـاالپ -ئۇبهي بـۇ جېـدهل
ئۇالرنىـڭ (جلىـك كىـشىلهر ئالدىـدا بولۇپ، بىـر تـوپ خهزره

): ئىچىــده مــۇئمىن بــاال زهيــد ئىبنــى ئهرقهممــۇ بــار ئىــدى
مۇنـاپىقالر مۇھـاجىرالرنى (جىلباب كىيگهن قۇرهيشلىكلهر «

شۇنداق قىلدىمۇ ) مهسخىره قىلىش ئۈچۈن شۇنداق ئاتايتتى
-بىـــز ئـــۇالرنى يۇرتىمىزغـــا چۈشـــۈردۇق، ئـــۆي! تېخـــى؟

همدى ئـۇالر بىزنـى ئۇرغىـدهك ئ. ماكانلىرىمىزغا باشلىدۇق
ئىت باقسام سهمرىگهنىدى، مېنى ‹، ›ۋاپاغا جاپا‹! بوپتىمۇ؟

ــشلىدى ــهم › چى ــلهن قهس ــۇدا بى ــمۇ؟ خ ــۇ ئهمهس ــگهن ش دې
قىلىمهنكى، بىز مهدىنىگه قايتىپ بارغـان ھامـان ئـۇالرنى 

ئانـدىن يهنه . دېدى» مهدىنىدىن چوقۇم قوغالپ چىقىرىمىز
بــۇ خورلۇقنىــڭ «: قىلىــپتهنه -ئهتراپىــدىكىلهرگه تاپــا

ھهممىسىگه ئۆزۈڭالر سهۋهبچى بولدۇڭالر، ئۇالرنى يۇرتۇڭالرغا 
قهسـهم . باشالپ كهلدىڭالر، ماللىرىڭالرنى تهڭ بۆلۈشتىڭالر

قىلىمهنكى، ئۇالرغا ھېچنهرسه بهرمىگهن بولـساڭالر ئىـدى، 
زهيـد ئىبنـى . دېـدى» ئۇالر ئهلۋهتته باشـقا يهرگه كېتهتتـى

دهرھـال كېلىـپ قتىن ئاڭلىغان سۆزلهرنى ئهرقهم بۇ مۇناپى
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

ئالالھنىـڭ ‐‐ بۇ چاغدا رهسـۇلۇلالھ . نى خهۋهرلهندۈردۈردى
ئىبنـى ئـۇمهر نىڭ يېنىدا ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

. مۇ بار ئىدى‐‐ ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ‐‐ خهتتاب 
ئهببـاد ئىبنـى بهشـىرنى ! ئى رهسـۇلۇلالھ«: اڭالپئۇ بۇنى ئ

. دېگهنىدى» بۇيرىغىن، بۇ مۇناپىقنىڭ كاللىسىنى ئالسۇن
كىشىلهر سۆز تارقىتىپ ! ئى ئۆمهر«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم

دېسه بوالمدۇ؟ ھهرگىز » مۇھهممهد ئۆز ئادهملىرىنى ئۆلتۈرۈپتۇ
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زغىلىش لېكىن، سهن دهرھال قو. ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ
بـۇ ئـادهتته يـول يـۈرۈش . دېـدى» بۇيرىقى ئـېالن قىلغىـن

پهرمانغـا ئاساسـهن قوشـۇن . ناھايىتى بىئهپ ۋاقىت ئىـدى
بۇ چاغدا ئۇسـهيد ئىبنـى ھـۇزهير . قوزغىلىپ يولغا چىقتى

‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
ق غهيرى نىڭ ئالدىغا كېلىپ ساالم بهردى ۋه ئۇنىڭدىن بۇندا

ــهۋهبىنى  ــشنىڭ س ــۇيرىقى بېرى ــش ب ــا چىقى ــا يولغ ۋاقىتت
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى ‐‐ رهسۇلۇلالھ . سورىغانىدى

سـهن ھېلىقـى جهمهتىڭـدىكىلهرنىڭ نـېمه «: ‐‐ بولسۇن 
» نـېمه دهپتـۇ؟«: ئۇسهيد. دېدى» دېگهنلىكىنى ئۇقتۇڭمۇ؟

ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ســاالمى ‐‐ دېۋىــدى، رهســۇلۇلالھ 
ئۇ مهدىنىگه قايتىپ بارغاندا مۇھـاجىرالرنى «: ‐‐ بولسۇن 

: ئۇسهيد. دېدى» قهتئىي قوغالپ چىقىرىمهن دهپ يۈرۈپتىغۇ
خالىـساڭ ئـۇنى مهدىنىـدىن ! بهلكى، سهن ئى رهسۇلۇلالھ«

ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئۇ . قوغالپ چىقىرااليسهن
ــــار ــــقهتهن خ ــــۇ -ھهقى ــــز، تولىم ــــهن ئهزى ــــۇن، س زهب

! ئـى رهسـۇلۇلالھ«: ئانـدىن يهنه. دېدى» لىكتۇرسهنھۆرمهت
ئۇنىڭغا ئىللىق مۇئامىله قىلغىن، مهن قهسهم قىلىمهنكى، 

ــادهملىرى  ــڭ ئ ــى(ئۇنى ــى دېمهكچ ــا ) خهزرهجلىكلهرن ئۇنىڭغ
مهرۋايىت تىزىۋاتقاندا -شاھلىق تاجى كهيگۈزۈش ئۈچۈن ئۈنچه

سى ئۇ ھازىر سېنى بولغۇ. ئالالھ بىزگه سېنى كهلتۈرۈپ بهردى
  . دېدى» شاھلىقىمنى تارتىۋالدى دهپ تهتۈر بېقىۋاتىدۇ

ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه ‐‐ شۇنىڭ بىلهن رهسـۇلۇلالھ 
قوشۇن بىلهن شۇ كۈنى پۈتۈن بىر كۈن ۋه ‐‐ ساالمى بولسۇن 

ــۈردى ــول ي ــاي ي ــۈن . كېچىــسى توختىم ــسى ك ــا ئهتى ھهتت
قوشـۇن . كۆتۈرۈلگهندىن كېيىن بىر مهنزىلگه چۈشـكهنىدى

‐‐ رهسـۇلۇلالھ . سىز جىمجىت ئۇيقۇغا كېتىشتىتىن-ئۈن
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نىـڭ بۇنـداق ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه سـاالمى بولـسۇن 
قىلىشى كىشىلهرگه بىكار پاراڭ سېلىشقا ئورۇن بهرمهسلىك 

ئهمما، ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهي ئۆز گېپىنىـڭ . ئۈچۈن ئىدى
ئالالھنىــڭ ‐‐ زهيــد ئىبنــى ئهرقهم ئــارقىلىق رهســۇلۇلالھ 

ــسۇن رهھمىتــى  ــۈزۈلگهنلىكىنى ‐‐ ۋه ســاالمى بول گه يهتك
ئۇنداق گهپلهرنى قىلغۇچى «: ئۇقۇپ، ئۇنىڭ ئالدىغا كهلدى ۋه

دهپ ئـالالھ » بولمىدىم، ھهتتـا كۆڭلۈمگىمـۇ كهلتۈرمىـدىم
ئۇنىڭ بىـلهن بىلـله . تائاالنى ئارىغا سېلىپ قهسهم ئىچتى

خى زهئىد ئىبنى ئهرقهم تې! ئى رهسۇلۇلالھ«: كهلگهن ئهنسارالر
كىچىك باال، ئۇنىڭ گېپىنى ياخشى ئاڭلىيالماي خاتا ئويالپ 

ـــۇمكىن ـــى م ـــان بولۇش ـــىمىنى » قالغ ـــڭ قهس دهپ ئۇنى
  . قۇۋۋهتلىدى

ئــالالھ تائــاال بــۇ مۇناپىقنىــڭ ئىــشى توغرىــسىدا ئــايهت 
بهشىرىسىنى ئېچىپ تاشـلىغاندا، -چۈشۈرۈپ، ئۇنىڭ ئهپتى

‐‐ سۇن ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بول‐‐ رهسۇلۇلالھ 
: مهمنۇنىيهت بىلهن زهيد ئىبنى ئهرقهمنىڭ قۇلىقىدىن تۇتۇپ

مانا بۇ باال ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئالالھقا بهرگهن ئهھدىگه «
  . دېدى» ۋاپا قىلدى

ئابدۇلالھ ئىبنى ئـۇبهي شـۇ دهرىجىـده ئۇسـال ئهھۋالغـا 
: چۈشۈپ قالدىكى، بۇ توغرىدا ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دهيدۇ

بنى ئۇمهر ئىبنى قهتاده سۆزلهپ بېرىپ مۇنداق ماڭا ئاسىم ئى
مۇناپىق ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبهينىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ : دېگهن

‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
دادام ئابدۇلالھ ئىبنى ! ئى رهسۇلۇلالھ«: نىڭ ئالدىغا كېلىپ

ــۇنى  ــۈن ئ ــكىلىكلىرى ئۈچ ــان ئهس ــاڭا قىلغ ــڭ س ئۇبهينى
. تۈرۈشنى ئويلىشىۋاتقانلىقىڭ توغرىلىق خهۋهر كهلـدىئۆل

ئهگهر ھهقىقهتهن ئۇنى ئۆلتۈرمهكچى بولغان بولساڭ، مېنى 
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ئالالھ بىلهن . بۇيرىغىن، كاللىسىنى ئالدىڭغا ئېلىپ كېلهي
قهسهم قىلىمهنكى، خهزرهجلىكلهر ئاتىسىغا بهك كۆيىنىدىغان 

ىڭ ۋه ياخــشىلىق قىلىــدىغان مهنــدىن باشــقا بىــر كىــشىن
ئهگهر ئۇنى مهندىن باشقا بىرهر كىشىنى . بارلىقىنى بىلمهيدۇ

بۇيرۇپ ئۆلتۈرگۈزسهڭ دادامنىڭ قاتىلىنىڭ كىشىلهر ئىچىده 
ھايات يۈرگىنىنى كۆرمهي كهلمهي بىر كاپىرنىڭ بهدىلىگه بىر 
مــۇئمىننى ئۆلتــۈرۈپ قويــۇپ ئهبهدىلــئهبهد دوزاخقــا كىرىــپ 

ــۇمكىن ــدى» كېتىــشىم م ــڭ ‐‐رهســۇلۇلالھ . دې  ئالالھنى
ـــسۇن  ـــاالمى بول ـــى ۋه س ـــاڭنى «: ‐‐ رهھمىت ـــاق، ئات ي

ئۆلتۈرمهيمىز، بهلكى ئۇنىڭغـا غهمخورلـۇق قىلىمىـز، بىـز 
» بىلهن بىلله بولسىال ئۇنىڭغا چىرايلىق مۇئامىله قىلىمىز

  . دېدى
ئىكرىمه، ئىبنى زهئد ۋه بۇ ئىككىسىدىن باشقىالر مۇنداق 

ينىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ مۇناپىق ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبه: دهيدۇ
قولىدا يالىڭاچالنغان قىلىچنى تۇتۇپ مهدىنىگه كىرىش يول 

مهدىنىگه كىرمهكچى بولغان كىـشىلهر . ئېغىزىدا تۇرۇۋالدى
ئاتىـسى . ئۇنىڭ قىلىچى ئاستىدىن ئـۆتمهي كىرهلمهيتتـى
ئارقاڭغـا «: ئۇبهي ئىبنى سهلۇل يېتىپ كېلىۋىدى، ئوغلى

: ئۇبهي ئوغلىغا.  شىلتىدىدهپ قاتتىق توۋالپ قىلىچ» يان
ساڭا نېمه بولدى؟ ۋاي ئىـسىت سـاڭا، ماڭـا نـېمه مـۇنچه «

ئـالالھ «: ئـۇغلى. دېگىلـى تـۇردى» قاتتىق تىكىلىـسهن؟
ــۇلۇلالھ  ــى، رهس ــهم قىلىمهنك ــلهن قهس ــڭ ‐‐ بى ئالالھنى

ـــسۇن  ـــاالمى بول ـــى ۋه س ـــنىگه ‐‐ رهھمىت ـــپ مهدى كېلى
ـــنىگه  ـــېنى مهدى ـــۇچه س ـــسهت قىلمىغ ـــشىڭگه رۇخ كىرى

-كىمنىڭ ئهزىز ۋه ھۆرمهتلىك، كىمنىڭ خار. رگۈزمهيمهنكى
‐‐ رهسۇلۇلالھ . دېدى» زهبۇن ئىكهنلىكىنى بىلىپ قالىسهن

يېتىپ كهلـدى ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
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ئارقىـدا . ئۇ سهپهر ئۈستىده قوشۇننىڭ ئارقىسىدا ماڭـاتتى(
غـان تالغانالرغا ياردهملىشىپ، چۈشۈپ قال-قالغان، ھارغان

نهرســىلهرنى ئېلىــپ، ھاجهتمهنلهرنىــڭ ھالىغــا يېتىــپ 
ــاتتى ــتىدىن ). ماڭ ــشلىرى ئۈس ــڭ قىلمى ــۇبهي ئوغلىنى ئ

قا ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه ‐‐ رهسۇلۇلالھ . شىكايهت قىلدى
ئۇنىڭ ئوغلىدىن نېمه ئۈچـۈن مۇنـداق ‐‐ ساالمى بولسۇن 

سهن ئهزىز، ئۇ ! ئى رهسۇلۇلالھ«: لىقىنى سورىغاندا، ئۇقىلغان
زهبــۇن، ســهن ئۇنىڭغــا مهدىــنىگه كىرىــشكه ئىجــازهت -خــار

. دېـدى» قىلمىغۇچه مهن ئۇنىڭ كىرىشىگه يول قويمايمهن
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

 :ئابدۇلالھ ئاتىسى ئۇبهيگه. ئۇنىڭ كىرىشىگه رۇخسهت بهردى
ھازىر كىرسهڭ بولىدۇ، رهسـۇلۇلالھ كىرىـشىڭگه رۇخـسهت «

  . دېدى» قىلدى
يۇقىرىقى بىر قاتار ۋهقهلهردىن كېيىن ئابدۇلالھ ئىبنـى 
ئۇبهي ۋه ئۇنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى شۇ قهدهر رهسۋا بولـدىكى، 
بهدبهخ بىـرهر ۋهقه سـادىر قىلــسا، ئۇنىـڭ دهككىـسىنى ئــۆز 

‐‐  رهســۇلۇلالھ بــۇ چاغــدا. ئــادهملىرى بېرىــدىغان بولــدى
ئالالھ ‐‐ ئۇمهر ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

ناۋادا ئابـدۇلالھ ! ئى ئۇمهر«: گه‐‐ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن 
ئىبنى ئۇبهينى ئۆلتۈرۈۋېتهيلى دېگهن چېغىڭدا ئۆلتۈرۈۋهتكهن 

ئهمــدىلىكته ئــۇنى . بولــساق، نــارازىلىق كــۆپ بــوالتتى
ى ھېچقانـداق قارشىلىقـسىز ئۆلتۈرۈۋېتىشكه بۇيرىـسام ئـۇن

» لېكىن، ئۇنداق قىلىشنىڭ ھاجىتى قالمىدى. ئۆلتۈرىمىز
ئــالالھ بىــلهن قهســهم قىلىــمهن، ئهمــدى «: ئــۇمهر. دېــدى

ھهرىكهتلىــرى مېنىــڭ -بىلــدىمكى، رهســۇلۇلالھنىڭ ئىــش
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» ئويلىغانلىرىمدىن كۆپ ھېكمهتلىك ۋه خهيرىلىك ئىـكهن
  . دېدى
تىـن ئـالالھ رازى )وغلىئۇبهينىـڭ ئـ(مانا بۇ ئابدۇلالھ «

بولسۇن، ئالالھقا ئىتائهت قىلىشتىن باشقىنى بىلمهيدىغان 
ھهقىقىـــي مۇســـۇلمان ئۈچـــۈن ئۇلۇغـــۋار نهمـــۇنه بولـــۇپ، 

. ئاتىـسىنىڭ بهدبهخـت مۇناپىقلىقىـدىن ئىچـى سـىقىلىدۇ
. ئۇنىڭ ئىسالمغا قارشى مهيدان تۇرغىنىدىن خىجىل بولىدۇ

، كۈچلۈك مۇھهببهت ئاتىسىغا قاتتىق مېھرىبان، كۆيۈمچان
ــاھىيىتىنى  ــۆز م ــان ئ ــدا ئىم ــڭ غۇرۇرى ــۇچى ئوغۇلنى قىلغ

ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى ‐‐ رهسۇلۇلالھ . كۆرسىتىدۇ
نىڭ دادىسىنى ئۆلتۈرمهكى بولغىنىنى ئۇققىنىدا ‐‐ بولسۇن 

بىرىگه قارشـى زىـددىيهتلىك تۇيغـۇالر -ئۇنىڭ قهلبىنى بىر
شـكه بـايرىقى رۇشـهن، ئۇ بـۇ ئىـدىيىۋى كۈره. چېرمىۋالىدۇ

قۇۋۋهت بىـلهن پۈتـۈن -ئاشكارا ھالدا كۈچ-مهيدانى ئوچۇق
ئـۇ . ۋۇجۇدىنى لهرزىگه سالغان ئىمان بىلهن قارشى تۇرىـدۇ

ـــدۇ ـــۆچ كۆرى ـــۆيىدۇ ۋه ئ ـــۈن س ـــسالم ئۈچ ـــبهر . ئى پهيغهم
ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان سۆيگۈ 

لسىمۇ، ئۇنىڭ بۇيرىقىنى بىلهن، ئهگهر ئۆز ئاتىسى ئۈستىده بو
لـېكىن، . ئىجرا قىلىش مۇھاببىتى بىـلهن قارشـى تۇرىـدۇ

بىرسى ئۇنىڭ دادىسىنىڭ كاللىسىنى ئالغاندىن كېيىن كۆز 
ــدۇ ــشىگه چىدىماي ــات يۈرى ــدا ھاي ــۆزىگه . ئالدى ــسىنىڭ ئ نهپ

گۇرۇھۋازلىق شهيتىنىنىڭ . خىيانهت قىلىشىدىن قورقىدۇ
اس، ئىنتىقام ئېلىشنىڭ ئۆزىگه غالىپ بولۇۋالماسلىقى، قىس

سادالىرى ئـۆزىنى ئهسهبىيلهشـتۈرۈپ قويماسـلىقى ئۈچـۈن، 
قومانداننىڭ ئالدىغا قهلبىنى چېرمىۋالغان بۇ ئهسهبىيلىكنى 
يوقىتىش، جاپاسىنى تارتىۋاتقان خاپىلىقالرنى كهتكۈزۈۋېتىش 

ئهگهر دادىـسىنى . ئۈچۈن ئۇنىڭدىن يـاردهم سوراشـقا بارىـدۇ
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ن بولمايدىغان بولسا، ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه ئۆلتۈرۈۋهتمهي مۇمكى
ئىتــائهت يۈزىــسىدىن ئۇنىــڭ . ئــۆزىنى بۇيرۇشــنى ئۆتۈنىــدۇ
بۇ ئىشقا ئۆزىدىن باشقىسىنى . كاللىسىنى ئېلىپ كېلىدۇ

چۈنكى، ئـۇ ئاتىـسىنىڭ . ئىشلهتمهسلىكنى تهلهپ قىلىدۇ
قاتىلىنىڭ ھايـات يۈرۈشـىنى كـۆڭلىگه سـىغدۇرالماي بىـر 

ر مــۇئمىننى ئۆلتــۈرۈپ قويۇشــنىڭ كاپىرنىــڭ بهدىلىــگه بىــ
ئېھتىماللىقىنى، شۇنىڭ بىلهن دوزاخقا كىرىپ كېتىشتىن 

  . قورقىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ
قهلب قهيهرگه يۈزلهنسۇن، قهلب قهيهرگه يۆتكهلسۇن، ئۇ 
مۇشۇنىڭدهك مهيداندا ھهقىقهتهن ئاجايىپ بىر ئىش بولۇپ، 

  . ئۇ ئىنسان قهلبىدىكى ئىماننىڭ ئاجايىپلىقىدۇر
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ ئۇ رهسۇلۇلالھ 

قا ئىنسانىيهت نهپسىگه ئهڭ ئېغىر كېلىدىغان قىيىن ‐‐ 
 ئاتىسىنى ئۆلتۈرۈش ئىشىنى ئۆزىگه قايتۇرۇشنى ‐‐ئهمهلنى 
ئـۇ ئـۆزى ئوتتۇرىغـا قويغـان نهرسـىلهرده نىيىتـى . ئېيتىدۇ

نىـڭ ئۇ بـۇ گهپلهرنـى ئېغىزى. سهمىمىي، سادىق يىگىتتۇر
ئۇ ئۆز نهزىرىده . ئۇچچىدا گهپدانلىق قىلغانلىقتىن ئېيتمايدۇ

ئهڭ چـوڭ، ئهڭ قىــيىن بولغــان نهرســىدىن ساقلىنىــشنى 
ئىزدهيدۇ، ئۇ بولسىمۇ ئىنسانىيهت ھېسسىياتلىرىنى كاپىر 
بهدىلىگه مۇئمىننى ئۆلتۈرۈشكه قىستايدۇ، ئانـدىن دوزاخقـا 

كى ھادىسقا قارىتا مانا بۇ ئۆزىدى. كىرىدۇ، ئهسهبىيهتچىلىكتۇر
ـــرى ـــان مېھ ـــسانىي -بولغ ـــڭ ئىن ـــۇھهببهتتىكى ئۆزىنى م

سهمىمىيهت راستچىللىق ۋه ئاجىزلىقىغا قارشى تۇرىدىغان 
  . ئهڭ ئېنىق بولغان ئاجايىپلىقتۇر

ئالالھ بىلهن قهسهمكى، خهزرهج ئاھالىسى «: ئۇ ئېيتىدۇ
ئاتىسىغا مهندىن بهك ياخشىلىق قىلىدىغان بىر كىشىنىڭ 

ئــۇ پهيغهمبىرىــدىن، رهھبىرىــدىن، . »ى بىلمهيــدۇبــارلىقىن
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ئۇنىڭ بۇ ئىنسانىي ئاجىزلىقىغا قارشـى يـاردهم بېرىـشنى، 
بۇ . ئۆزىنى بۇ قىيىنچىلىقتىن چىقىرىپ قويۇشنى ئۆتۈنىدۇ

ئۆتۈنۈش ئۆزى بىلهن بوالمدۇ ياكى باشقىسى بىلهن بوالمـدۇ 
ئۆلتۈرۈش بۇيرۇقىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش يـاكى ۋاقىتلىـق 

ىكتۈرۈش تهلىپى بولماسـتىن، بهلكـى ئىتائهتمهنلىـك كېچ
ئۇ . بىلهن بۇ ئېغىر ۋهزىپىنى ئۆزىگه تاپشۇرۇشنى ئۆتۈنۈشتۇر

ۋهزىپىنى ئىجرا قىلىدۇ، ئۆز دادىسىنىڭ كاللىسىنى ئېلىپ 
  . كېلىدۇ

ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى ‐‐ ھۆرمهتلىك پهيغهمبهر 
قان بىر مۇئمىن  قىينىلىۋاتقان، ھهرهج تارتىۋات‐‐ بولسۇن 

نهپىسنى كۆرىدۇ ۋه ئىنتايىن كهڭ قورساقلىق ۋه مهردانىلىك 
ئاتاڭ بىز «: بىلهن ئۇنىڭدىكى ھهرهجنى يوقاتماقچى بولۇپ

بىلهن بىلله بولسىال ئۇنىڭغا غهمخورلۇق قىلىمىز ۋه ئۇنىڭغا 
دهيدۇ ۋه بۇنىڭدىن سهل بۇرۇن ئـۇنى » ياخشىلىق قىلىمىز

ئالالھ ئۇنىڭدىن ‐‐ ئۇمهر رگهن ئۆلتۈرۈۋېتىش تهكلىپىنى به
كىـشىلهر مـۇھهممهد ئـۆز ! ئى ئـۆمهر«: گه‐‐ رازى بولسۇن 

ئىغـۋا -ئهتراپىدىكى كىـشىلهرنى ئۆلتۈرىـدىكهن دهپ پىتـنه
  . دېگهنىدى» تارقىتىپ يۈرسه قانداق بولىدۇ؟

 ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ پهيغهمبهر 
ۇچى قوماندان سۈپىتىده بۇ ھادىسىده ھېكمهتلىك ئىش قىلغ

ــدى ــر تهرهپ قىل ــشالرنى بى ــى . ئى ــان ئىكك ــۇپ قالغ ئۇرۇش
مۇھــاجىر بولــساڭ «، »!ئهنــسار بولــساڭ كهل«: ئادهمنىــڭ

دهپ توۋلىغــان ئــاۋازى پهيــدا قىلغــان، سېــسىق » !كهل
گۇرۇھۋازلىقنىڭ يامان تهسىرىدىن كىشىلهرنى بۇرىـۋېتىش، 

يـدا قىلغـان، شۇنداقال مۇناپىق ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇبهي په
تارىخىــدا، ئىنــسانىيهت تارىخىــدا يىگــانه ئېتىقــاد -ئهقىــده

ـــسارىالر  بولغـــان، مىـــسلى كـــۆرۈلمىگهن مۇھـــاجىر ۋه ئهن
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ئوتتۇرىسىدىكى قېرىنداشلىق ۋه دوستلۇقنى زهھهرخهندىلىك 
بىلهن تۈگىتىۋېتىـشنى مهقـسهت قىلىـپ، قهسـتهن پهيـدا 

ۈن پاسـادتىن كىـشىلهرنى بورىـۋېتىش ئۈچـ-قىلغان پىتـنه
ۋاقىتتىن بۇرۇن سهپهرگه ئاتلىنىش بـۇيرۇقى بېـرىش تـاكى 

چارچاپ مادارى قالمىغۇچه داۋاملىـق يـول يـۈرۈش -ھېرىپ
ئاخىرىدا ئهڭ ئاخىرقى ئاجايىپ . ئارقىلىق بىرتهرهپ قىلدى

ئۇ بولـسىمۇ . مهنزىره ھاسىل قىلغان مهيداندا توختىلىمىز
بهي مۇئمىن كىشى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئابـدۇلالھ ئىبنـى ئـۇ

ئىبنـى سـهلۇلنىڭ ئىمانـدىن بارلىققـا كهلـگهن، ئـالالھنى 
سۆيۈش يۈزىسىدىن، ئىسالمنى ياخشى كۆرۈش يۈزىـسىدىن، 

ياخشى كۆرۈش يۈزىسىدىن، ئـالالھ ۋه ئۇنىـڭ رهسۇلۇلالھنى 
پهيغهمبىرىگه ھهقىقىي ئىتائهت قىلىش يۈزىسىدىن بارلىققا 

سلىك، ئۇ دادىسىنى كىرگۈزمه. كهلگهن ئاجايىپ مهنزىرىدۇر
ــز كىــشىلهر خــار «ئۇنىــڭ  ــدا ئهزى ــنىگه يېتىــپ بارغان مهدى

دېـگهن » ئادهملهرنى مهدىنىدىن ئهلۋهتته قوغالپ چىقىرىـدۇ
سۆزىنى ئهمهلىيهتته ئىسپاتالش، رهسۇلۇلالھنىڭ ھهقىقهتهن 
ئهزىز، ئۇنىڭ ھهقىقهتهن خار ئادهم ئىكهنلىكىنى بىلـدۈرۈپ 

لىڭاچالنغان قويۇش ئۈچۈن، مهدىنىنىڭ كىرىش ئېغىزىدا يا
قىلىچنى تۇتـۇپ تۇرغـانلىقى بولـۇپ، ئـۇ دادىـسىنى تـاكى 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كېلىپ كىرىشكه رۇخسهت بهرمىگۈچه 

ــۇردى ــپ ت ــسهت . توختىتى ــساالم رۇخ ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم
. بهرگهندىن كېيىن ئاندىن مهدىنىگه كىرىشكه يـول قويـدى

چاغنىڭ ئۆزىده شۇ ۋهقهنىڭ ئۆزىده، شۇ ... ئهمهلىي تهجرىبه 
كىمنىــڭ ئهزىــز، كىمنىــڭ خــار ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتالپ 

  . بېكىتتى
ئهنه يۇقىرىقىــدهك قىممهتـــلهرگه ئاشـــۇ كىـــشىلهرنى «

ــالىي  ــڭ ئهڭ ئ ــشىلهرنى قىممهتنى ــۇ كى ــۈزگهن، ئاش يهتك
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ئىمان ئـۇالرنى . چوققىلىرىغا كۆتۈرگهن نهرسه دهل ئىماندۇر
لىقى ۋه ئىنسانىي ئاشۇ قىممهتلهرگه ئۇالرنى ئىنسانىي ئاجىز

مانـا بـۇ . چېرمىغۇچىلىرى بىلهن بىلله تۇرغۇزۇپ كۆتۈردى
ئهقىدىـــدىكى گۈزهللىـــك ۋه ئهڭ ســـهمىمىيهتلىك بولـــۇپ 

تونــۇپ يهتكهنــده، ئــۇالر كىــشىلهر ئىماننىــڭ ھهقىقىتىنــى 
ئىچىـدىغان، -ئىنسانالر سۈرىتىده زېمىـن ئۈسـتىدىكى يهپ
ىكى، پهرىـشته، بازارالردا يۈرىدىغان ئـادهم، روھىـي يۈكـسهكل

ھهتتا ئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق ھالهتلهرگه ئۆزگهرگهنـده ۋۇجۇدقـا 
  . »چىقىدىغان ئىمان يارىتىدىغان قىممهتتۇر

  
        

  
ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولـسۇن ‐‐ ئهنهس ئىبنى مالىك 

مهن ئهبى تهلھه، ئهبۇ ئۇبهيده ئىبنى جهرراھ، : ئېيتىدۇ ‐‐ 
ى جهبهل ۋه سۇھهيل ئىبنى بهيـزائ ئهبى دۇجانه، مۇئاز ئىبن

قاتارلىقالرنىڭ رومكىلىرىغا ھـاراق تولـدۇرۇپ، ئۇالرغـا مهي 
ئۇالر مهست ۋه يېرىم مهست . بىلهن ساقىيلىق قىلىۋاتاتتىم

. بولغانلىقتىن باشلىرى بىر تهرهپكه قېيىشىپ كهتكهنىدى
دهپ ئۈنلۈك توۋلىغان » شاراب ھارام قىلىندى-ھاراق«: مهن

بىزگه سىرتتىن بىـر كىـشى كىرمىـدى، . لىدىمئاۋازنى ئاڭ
-ئارىمىزدىن بىر كىشى سىرتقا چىقمىدى، تاكى بىز ھاراق

ــــۇق ــــوزىلىرى ۋه . شــــارابلىرىمىزنى تۆكۈۋهتت ــــاراق ك ھ
ــۇق ــشلىرىنى چېقىۋهتت ــارهت، . ئىدى ــك تاھ ــلهر كىچى بهزى

ئېلىپ، ئۇممۇ سـۇلهيم ) غۇسلى(بهزىلىرىمىز چوڭ تاھارهت 
پـۇراقلىرىنى -نىڭ خۇش)ئانىسىئهنهس ئىبنى مالىكنىڭ (

  . ئۆزىمىزگه سۈركهپ مهسجىدكه چىقتۇق
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: ئهبى بۇرهيده دادىسىدىن نهقىل قىلىپ مۇنـداق دهيـدۇ
بىز ئۆزىمىز ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان بىـر ئولتۇرۇشـتا ھـاراق 

‐‐ مهن ئورۇنۇمــدىن تــۇرۇپ رهســۇلۇلالھ . ئىچىۋاتــاتتۇق
هن كۆرۈشۈش  بىل‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

ــاردىم ئۇنىڭغــا ھاراقنىــڭ ھــارام قىلىنغــانلىقى . ئۈچــۈن ب
ــايهت چۈشــتى ــق ئ ــان . توغرىلى ــپ قالغ ــاراق ئىچى مهن ھ

بــۇرادهرلىرىم قېــشىغا بېرىــپ ئۇالرغــا ھاراقنىــڭ ھــارام 
سىلهر «: قىلىنغانلىقى توغرىسىدىكى ئايهتنى ئوقۇپ بېرىپ

ــشىڭالر  ــاراق(قىلمى ــش-ھ ــاراب ئىچى ــن )ش ــۆزۈڭالرنى دى ئ
دېگهن يهرگه يهتكهنده، بهزى كىشىلهرنىڭ » كلىگۈچىلهرمۇ؟چه

قولىدا يېرىم ئىچىلگهن، بهزىسى ئهمدىال ئىچهي دهپ تۇرغان 
رومكىالردىكى ھاراقالرنى، كوزىالر ۋه ئىدىشالردىكى ھاراقالرنى 

ئۆزىمىزنى چهكلىـدۇق ئـى رهببىمىـز، «: ئۇالر. تۆكۈۋاتاتتى
، سـهن توسـقان يامان ئىشتىن قول ئـۈزدۇق ئـى رهببىمىـز

  . دېيىشهتتى» چهكلهنمىلهردىن قايتتۇق ئى رهببىمىز؟
ھاراق ۋه ھاراقكهشلىكنى چهكلهش ۋه ھارام قىلىش، «

شۇنداقال بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن تۈرلۈك گۇرۇھالر ۋه 
دۆلهت ئۆلـۈم . ئىجرا قىلغۇچى ھهيئهتلهر تهشـكىللهنمىدى

مۈلۈكلهرنى - مالجازاسى بېرىش، تۈرمىلهرگه قاماققا ئېلىش،
تهدبىرلهرنــى تۈزۈشــكه -مۇســادىره قىلىــش ۋه تۈرلــۈك چــاره

بۇ جامائهت لېكىن، بۇ دۆلهت پۇقرالىرى ... مهجبۇر بولمىدى
ئهزالىــرى ئۆزلىكىــدىن قۇرئاننىــڭ ئهمىــرىگه بويــسۇنۇش ۋه 
ئىتائهت قىلىش ئۈچۈن ھۆكـۈمنى شـۇنچه تېـز ھهم ئاسـان 

  . »ئىجرا قىلىشقا ئالدىرىدى
ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ‐‐ ى شهيبه تىنسهفىييه ب

ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى ‐‐ بىز ئائىشه :  مۇنداق دهيدۇ‐‐ 
ئۇنىـڭ قېـشىدا قـۇرهيش . ئىـدۇقنىڭ يېنىدا ‐‐ بولسۇن 
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ئاياللىرى ۋه ئۇالرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى تىلغا ئېلىنغانـدا، 
ھهقىقهتهن قۇرهيش ئاياللىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى «: ئائىشه

ــا ــى، مهن . رب ــپ ئېيتىمهنك ــهم قىلى ــلهن قهس ــالالھ بى ئ
ــارتۇقچىلىقى بــار،  ــدىن بهكــرهك ئ ــسارالرنىڭ ئاياللىرى ئهن
ئالالھنىڭ كىتابىغا تهستىق قىلىشى قاتتىق، ئـايهتلهرگه 
ــۆرۈپ  ــالالرنى ك ــان ئاي ــۈك بولغ ــانى بهك كۈچل ــان ئىم بولغ

بىلهن ) پۈركهنجه(ئۇالر لىچهكلىرى «سۈره نۇردىكى . باقمىدىم
دېـگهن ئـايهت نازىـل بولغانـدا، » رهكلىرىنى ئورىۋالسۇنكۆك

ئهرلهر ئۆيلىرىگه قايتىپ ئۇالرغا ئۇالر ھهققىده نازىل بولغان 
بىر كىشى ئۆز ئايالىغـا، . ئايهتلهرنى تىالۋهت قىلىپ بهردى

سىڭىللىرىغا ۋه ھهربىر ئادهم ئۆز يېقىنلىرىغا -قىزىغا ۋه ئاچا
ن ئۇالر ئىچىدىن بىرمۇ شۇنىڭ بىله. تىالۋهت قىلىپ بېرهتتى

ئايال قالماي ئالالھ ئۆز كىتابىدا نازىل قىلغان ھۆكۈملهرنى 
تهستىق قىلغـانلىق ۋه ئىمـان كهلتۈرگهنلىـك يۈزىـسىدىن 
دهرھال قېلىن ۋه چوڭ پاالستهك نهرسىلهر بىلهن بولـسىمۇ 

  . دېگهن» ئۆزلىرىنى يۆگىۋېلىشتى
  

        
  

مـۇئمىنلهرنى دىنـدىن مهككه مۇشرىكلىرى بىـر بۆلـۈك 
ياندۇرۇش ئۈچـۈن مهدىـنىگه ھىجـرهت قىلىـشتىن مهنئىـي 

-بهزىلىرىنـى قامـاپ قويغـان، بهزىلىرىنىـڭ پـۇت. قىلغان
تۈرلۈك ئۇسۇلالر . قوللىرىغا ئېغىر كشهنلهرنى سېلىپ قويغان

ــسى  ــۇدهيبىيه سۈلھى ــۇپ، ھ ــان بول ــا ئالغ ــلهن قىيناقق بى
ۇرهيشلهر ئىچىدىن تۈزۈلگهنده، كېلىشىمنىڭ بىر ماددىسىدا ق

مۇسۇلمان بولۇپ مهدىـنىگه قېچىـپ بارغـانالرنى پهيغهمـبهر 
. ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا قايتۇرۇپ بېرىشى بېكىتىلگهنىدى
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بىر ئامالالرنى قىلىپ ئۆزى ) ئۇتبه ئىبنى ئۇسهيد (ئهبۇ بهسىر
-يهتته كېچه. سوالپ قويۇلغان قاماقخانىدىن قېچىپ چىقتى

يول يۈرۈپ، ئاخىرى مهدىنىگه يېتىپ سهككىز كۈندۈز پىياده 
مۇشرىكالر ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ھۇدهيبىيهده تۈزۈلگهن . كهلدى

كېلىشىمنىڭ ماددىسىغا ئهمهل قىلىپ ئهھدىگه ۋاپا قىلىپ 
ئۇنى ئۆزلىرىگه تاپـشۇرۇپ بېـرىش ئۈچـۈن ئىككـى ئـادهمنى 

ئـاران مهدىـنىگه يېتىـپ -مىڭ بىر جاپـادا ئـاران. ئهۋهتتى
ىن يىگىتنى كاپىرالرنىڭ تۈرلۈك ئۇسۇلالر كهلگهن بىر مۇئم

قىستاققا ئېلىشى، دىنىدىن قايتۇرۇش ئۈچۈن -بىلهن قىيىن
ھهرخىل چارىلهرنى قوللىنىشى ئۈچۈن مۇشرىكالرغا قايتۇرۇپ 
بېرىش ھهقىقهتهن مۇئمىنلهرگه قاتتىق ئېغىر كېلىـدىغان 

-ئهبۇ بهسىر ئۆزىنى پىتنه ۋه ئازاب. جاپالىق مهيدان ئىدى
ــۇبه ــدۇمئوق ــدى . تتىن قۇتۇل ــسىدا ئهم قېرىنداشــلىرىم ئارى

خــاتىرجهملىككه ئېرىــشتىم دېــگهن ئويــدا بولغــان بولــۇپ، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۆزىنى دۈشمهنلىرىگه تاپشۇرۇپ 
بېرىشىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرۈپ باقمىغان، ئهسال تهسهۋۋۇر 

 ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه‐‐ رهسۇلۇلالھ . قىلىپ باقمىغانىدى
ــسۇن  ــاالمى بول ــۇيرۇپ، ‐‐ س ــشكه ب ــپ كېتى ــۇنى قايتى  ئ

: قۇرهيشنىڭ ئىككى نهپهر ئهلچىسىگه تاپشۇرۇپ بهرگهنده، ئۇ
مېنى دىنىم توغرىسىدا پىتنىگه سېلىشى ! ئى رهسۇلۇلالھ«

رهسۇلۇلالھ . دېدى» ئۈچۈن مۇشرىكالرغا تاپشۇرۇپ بېرهمسهن؟
ىزدا ئهي ئهبـۇ بهسـرى، سـهن ئـۇالر بىـلهن ئـارىم«: ئۇنىڭغا

تۈزۈلگهن كېلىشىملهرنى، بىزنىڭ ئۇالرغا بهرگهن ئهھدىمىزنى 
ـــش،  ـــىزلىق قىلى ـــزدا ۋاپاس ـــزگه دىنىمى ـــسهن، بى بىلى

ئالالھ ھهقىقهتهن ساڭا ۋه . خىيانهتكارلىق ياخشى بولمايدۇ
ساڭا ئوخشاش كىـشىلهرگه ئازادىچىلىـك ۋه چىقىـش يـولى 

ن ئهبۇ بهسـرى ئهجهبلهنـگه. دېدى» سهۋرى قىلغىن. بېرىدۇ
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سهن مېنى راستتىنال مۇشـرىكالرغا ! ئى رهسۇلۇلالھ«: ھالدا
ماڭغىن «: رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا. دېدى» تاپشۇرۇپ بېرهمسهن؟

ئى ئهبۇسرى، ئالالھ چوقۇم ساڭا پات ئارىـدا چىقىـش يـولى 
دېدى ۋه ئۇنى ئىككى ئادهمنىڭ مهككىـگه ئېلىـپ » بېرىدۇ

  . كېتىشى ئۈچۈن قايتۇرۇپ بهردى
  

        
  

: كۇفه شهھىرىدىن بىر ئادهم ھۇزهيفه ئىبنى يهمانىيدىن
ــۇلۇلالھ « ــدۇلالھ، ســىلهر رهس ــۇ ئاب ــى ئهب ــڭ ‐‐ ئ ئالالھنى

ــى كــۆرگهن ۋه ئۇنىــڭ ‐‐ رهھمىتــى ۋه ســاالمى بولــسۇن  ن
ھهئه ئـى «: ھـۇزهيفه. دهپ سـورىدى» سۆھبىتىده بولغانمۇ؟

ــۆرگهن ۋه  ــۇلۇلالھنى ك ــوغلى، مهن رهس ــشىمنىڭ ئ قېرىندى
ــادهم ســورىدى. دېــدى»  ســۆھبىتىده بولغــانئۇنىــڭ ــۇ ئ : ئ

ــتىڭالر؟« ــامىله قىالت ــداق مۇئ ــۇلۇلالھقا قان ــۇزهيفه » رهس ھ
ئالالھ بىـلهن قهسـهم قىلىمهنكـى، بىـزلهر بهك «: ئېيتتى

ئـالالھ «: ئۇ ئادهم ئېيتتى. دېدى» تىرىشچانلىق قىالتتۇق
بىلهن قهسهم قىلىمهنكـى، ئهگهر بىـز ئـۇنى ھايـات تاپقـان 

يهرده مـاڭغىلى قويمـاي گهدهنلىرىمىـزگه ئېلىـپ بولساق، 
  . دېدى» كۆتۈرۈپ يۈرهتتۇق

قېرىندىـشىمنىڭ «: ھۇزهيفه ئۇ ئـادهمگه مۇنـداق دېـدى
ــالالھ بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى! ئــوغلى ــى ئ ، ســهن بىزن

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بىلهن خهنـدهك غازىتىـدا كـۆرگهن 
ىتــى ۋه ئالالھنىــڭ رهھم‐‐ بولــساڭ ئىــدىڭ، رهســۇلۇلالھ 

 قاتتىق قاراڭغۇ بولغان بىـر كېچىـسى ‐‐ ساالمى بولسۇن 
كىــم بىــز ئۈچــۈن بىرلهشــمه ئارمىيىنىــڭ «: بىــزگه قــاراپ

ــاراپ  ــا ق ــېمه قىلغانلىقىغ ــڭ ن ــپ قهۋملهرنى ــشىغا بېرى قې
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-رهسۇلۇلالھ بۇ يهرده ساق(قېشىمىزغا ساق قايتىپ كېلىدۇ 
دىن ئالالھ تائاال). ساالمهت قايتىپ كېلىشنى شهرت قىلىدۇ

» ئۇ كىشىنىڭ جهننهتته ھهمراھىم بولۇشـىنى تىلهيـمهن؟
كىشىلهر قاتتىق قورقۇپ كهتكهن، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه . دېدى

قورسـاق ئـاچلىقتىن كوكىراۋاتقـان قورسـاق بىـلهن دۈمــبه 
چاپلىشىپ قالغان، ھـاۋا ئىنتـايىن سـوغۇق ھهم قـاتتىق 

 بولغانلىقتىن كىشىلهر ئىچىدىن ھېچكىم ئورنىـدىن بوران
ئهسـال ھـېچكىم ئورنىـدىن تۇرمىـدى، ئورنىـدىن . ىدىتۇرم

ئالالھنىـڭ ‐‐ تۇرىدىغان ھېچكىم بولمىغانـدا رهسـۇلۇلالھ 
مېنـى .  مېنـى چـاقىردى‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

. ئامال بولمىدى-چاقىردىمۇ ئورنۇمدىن تۇرۇشتىن باشقا چاره
 سهن بېرىپ ئهبۇ سۇفيان! ئى ھۇزهيفه«: ئۇ. ئورنۇمدىن تۇردۇم

ــگه ســوقۇنۇپ  ــمه ئــارمىيه ئىچى ــدىكى بىرلهش رهھبهرلىكى
. كىرگىن، ئاندىن ئۇالرنىڭ نېمه قىلىۋاتقانلىقىنى كۆزهتكىن
» قېشىمىزغا كهلگىچه ھېچقانداق ھادىسه پهيدا قىلمىغىن

بوران . مهن بېرىپ كىشىلهر ئىچىگه سوقۇنۇپ كىردىم. دېدى
ــدى ــدىغىنىنى قىل ــا قىلى ــۇنى ئۇالرغ ــڭ قوش . ۋه ئالالھنى

قومۇچى، نه قالىغان ئـوتى، نه تىكـكهن -ئۇالرنىڭ نه قازان
-ئوتلىرىنى ئۆچۈرهتتى، قازان. بارىگاھلىرىغا ئارام بهرمهيتتى

بارىگــاھلىرىنى -چېــدىر. قومــۇچلىرىنى ئــۆرۈپ تاشــاليتتى
ئـى «: ئهبۇ سـۇفيان ئورنىـدىن تـۇرۇپ. قومۇرۇپ تاشاليتتى

ھىغـا ھهربىر ئىنسان ئۆزىنىـڭ ھهمرا! قۇرهيش جهڭچىلىرى
ــسۇن ــى سورى ــڭ كىملىكىن ــسۇن، ئۇنى ــقهت قىل مهن . دىق

ـــــوقۇنۇپ  ـــــا س ـــــادهملىرىنى ئارىمىزغ ـــــڭ ئ مۇھهممهدنى
مهن ئهبـۇ . دېدى» كىرىۋالغانمىكىن دهپ ئهنسىرهپ قالدىم

سۇفياننىڭ سۆزىنى ئاڭالپ يېنىمدا تۇرغان ئادهمنىڭ قولىنى 
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مهن «: ئۇ. دهپ سورىدىم» سهن كىم بولىسهن؟«: ده-تۇتتۇم
  . دېدى» پاالنى

ـــۇ ســـۇفيان ئـــى قـــۇرهيش «: شـــۇنىڭدىن كېـــيىن ئهب
جهڭچىلىرى، ئهزبىرايى خۇدا ھهقىقهتهن سىلهر بۇ يهرده ئۇزۇن 
تۇرالمايدىغان، مهزمۇت بهرقارار بواللمايدىغاندهك قىلىسىلهر، 

ئۇنىڭ ئۈستىگه بهنى . تۆگىلهر ھالهك بولۇشقا باشلىدى-ئات
هھدىگه خىالپلىق قۇرهيزه يهھۇدىيلىرى بىز بىلهن بولغان ئ

مۇھهممهدكه تۇتۇپ بېرىپ، بۇزۇپ ئوغۇللىرىمىزنى . قىلدى
. ئهھدىسىنى قايتىدىن ئهسلىگه كهلتۈرمهكچى بولدىقويغان 

بىــزگه ســاتقىنلىق قىلمــاقچى بولغــانلىقى توغرىــسىدىكى 
تېخىمۇ قېرىشقاندهك سىلهر . خهۋىرى بىزگه يېتىپ كهلدى

. ىلغۇلۇقنى قىلدىكۆرۈپ تۇرغاندهك قاتتىق بوران بىزگه ق
قومۇچلىرىمىزنى، نه قالىغان ئوتلىرىمىزنى -ئۇ بىزنىڭ قازان

بارىگاھلىرىمىزنى يهرده ئورۇنالشتۇرمىدى، جىم -ياكى چېدىر
خالىساڭالر قايتىپ كېتىڭالر، مهن ھازىرال قايتىپ . قويمىدى
تارىختا بىر قېتىم بىر سهپ، بىر ئىدىيه (دېدى ۋه » كېتىمهن

 باققان مۇشرىك بىرلهشمه ئارمىيىسىنىڭ ئاستىغا جهملىنىپ
ــۇ ســۇفيان ھــېچكىم بىــلهن كــارى  ــولمىش ئهب رهھبىــرى ب

  ... بهدهر تىكىۋهتتى ) بولماستىن تۆگىسىگه مىنىپ
ئالالھنىـــڭ ‐‐ مهن رهســـۇلۇلالھ : ھـــۇزهيفه ئېيتىـــدۇ

نىــڭ قېــشىغا قايتىــپ ‐‐ رهھمىتــى ۋه ســاالمى بولــسۇن 
ياغلىقىدا ئۆره تۇرۇپ كهلسهم، ئۇ ئاياللىرىنىڭ بىرىنىڭ چوڭ 

مېنـى كـۆرۈپال مېنـى ئىككـى پـۇتى . ناماز ئوقۇۋاتقـانىكهن
ئوتتۇرىسىغا كىرگۈزدى ۋه ئۈستۈمگه ياغلىقنىڭ بىر تهرىپىنى 

. ئانـدىن رۇكـۇ ۋه سـهجده قىلـدى. تاشالپ يـۆگهپ قويـدى
. ھالبۇكى، مهن شۇ ھالهتته، ياغلىقنىڭ ئىچىـده تـۇرىمهن

ــدا ئۇنىڭغــا دۈشــمهن نامــازدىن ســاالم بېرىــپ بىكــار بو لغان
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بىرلهشمه ئارمىيىنىڭ ئوڭ قانىتى . ئهھۋالىدىن خهۋهر بهردىم
بولغان غهتفانالر قۇرهيشلهرنىڭ نېمه قىلغـانلىقىنى ئۇقـۇپ 
بىلهكلىرىــدىن يهڭلىرىنــى تــۈرگهن ھالــدا ئــۆز يۇرتلىرىغــا 

  . قۇيرۇقىنى ئهلهم قىلىپ تىكىۋهتتى
 كهلــگهن مۇســۇلمانالر مۇشــۇ كاتتــا ھادىــسىده دۇچ... 

ــاپىلىق ــۈزلهنگهن خ ــۇالر ي ــڭ دهھــشهتلىكى، ئ -قورقۇنچنى
ــاتتىق  ــۇالر يولۇققــان ق قىيىنچىلىقنىــڭ شــىددهتلىكى، ئ
ھالهتنىڭ قورقۇنچلۇقى قاتارلىقالردىن ئهھۋال شۇ دهرىجىگه 

تهۋرىتىۋېتىلـدى، يهنـى  ①بېرىپ يهتكهنكـى، ئـۇالر قـاتتىق
ئهھۋال . توڭتهي قىلىۋېتىلدى-ئۇالرنىڭ ئهھۋاللىرى ئوڭتهي

﴿ : ئۇالر توغرىلىق راست سۆزلىگۈچى ئالالھ ئېيتقاندهك بولدى
ِدیًدا   ا َش وا ِزْلَزاًل وَن َوُزْلِزُل َي اْلُمْؤِمُن َك اْبُتِل بــۇ يهرده مــۇئمىنلهر « ﴾ ُھَناِل

بېشىغا كهلگهن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا (سىنالغان ۋه 
سۈره (» قاتتىق تهۋرىنىشكه ئۇچرىغانىدى) يهر سىلكىگهندهك

  ).  ئايهت-11ئهھزاب 
ــۇالر ئىنــسانىيهتتىن بولغــان كىــشىلهر ئىــدى ــۇالر . ئ ئ

. تاقهتلهر بار كىشىلهر ئىدى-ئىنسانىيهتته بار بولغان كۈچ
تـاقهتلهردىن ئۈسـتۈن تۇرىـدىغان، -ئالالھ ئۇالرنى ئاشۇ كۈچ

ئـۇالر . قولدىن كهلمهيـدىغان ئىـشالرغا تهكلىـپ قىلمىـدى
نۇسرهتلىرىنى ئۆزلىرىگه ئاتا -ىبهئالالھنىڭ نهھايهتتىكى غهل

قىلىدىغانلىقىغا چىن ئىشىنىدىغانلىقىدىن قهتئىـي نهزهر 
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

نىڭ ئۇالرغا ئالدىن بهرگهن بېشارىتىدىن قهتئىينهزهر، ئاشۇ 
ـــام  ـــپ يهمهن، ش ـــدانالردىن ھالقى ـــارلىق مهي ـــشارهت ب بې

                                                
بۇ ۋهقهلىكتىكى مۇئمىنلهرنىڭ بىئـارام بولغـانلىقلىرىنى قىيـامهت بولغانـدىكى  ئالالھ ①

 . ت‐‐بىئارامچىلىقالرغا ئوخشاتتى 



 

 121

 قىلىنىدىغانلىقى، ھهتتـا بـۇ پهتھـى شهھهرلىرىنىڭ پهتھى
زېمىننىڭ مهشرىق ۋه مهغرىـب تهرهپلىـرىگه قهدهر يېتىـپ 
بېرىــشىدىن قهتئىيـــنهزهر ۋه مۇشـــۇالرنىڭ ھهممىـــسىدىن 
قهتئىينهزهر مۇسۇلمانالر دۇچ كهلـگهن بـۇ قـاتتىق ۋهھىـمه 

ئۇالرنى يهر تهۋرىگهندهك . ھهقىقهتهن ئۇالرنى قورقۇتىۋهتكهن
قــاتتىق جاپاغــا الرنىــڭ كۆڭــۈللىرىنى ســىلكىۋهتكهن ۋه ئۇ

  . سالغان ۋه قىيناپ قويغانىدى
 ‐‐ ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ‐‐ بۇ ھالهت ھۇزهيفه 

خهۋهر بېرىپ تهسۋىرلىگهندهك ئهڭ ۋايىغا يهتكهن كۆرۈنۈشته 
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ‐‐ رهسۇلۇلالھ . مانا مهن دهپ تۇرىدۇ

 بـۇ ھـالىتىنى ھـېس  ساھابىلىرىنىڭ‐‐ ساالمى بولسۇن 
قىلىــدۇ ۋه ئۇالرنىــڭ كۆڭــۈللىرىنى ئاســتىرىتتىن ئىچكــى 

كىم ئورنىـدىن تـۇرۇپ «: شۇنىڭ ئۈچۈن. جهھهتتىن كۆرىدۇ
سـاالمهت قايتىـپ -بىزگه قهۋمىنىڭ قېشىغا بېرىـپ سـاق

مهن ئالالھتىن . كېلىپ ئۇالرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋهر بېرىدۇ
. دهيدۇ» هيمهنئۇ كىشىنى جهننهتته ھهمراھىم قىلىشنى تىل

ئـۇ ھـۇزهيفه دهپ . ھېچكىم ئۇنىڭ نىداسىغا خوش دېمهيـدۇ
رهسۇلۇلالھ مېنى ئورنۇمـدىن «: ئىسمىنى ئېنىق ئېيتقاندا

تۇرۇشقا چاقىردى، بۇ چاغدا ماڭا ئورنۇمدىن تۇرۇشتىن باشقا 
  . دهيدۇ» ...چاره بولمىدى 

ھهقىقهتهن بۇنداق ئهھۋالالر تهۋرىنىش دهرىجىسى ! دىققهت
  . ۇقىرى پهللىگه يهتمىگۈچه ھهرگىز يۈز بهرمهيدۇئهڭ ي

لـېكىن بــۇ قــاتتىق ســىلكىنىش، كــۆزلهر چهكچىيىــپ 
ــشىش  ــلهر قىيىنلى ــۈللهر قىــسىلىش، نهپهس ــتىش، كۆڭ كې
قاتارلىقالرنىڭ يهنه بىـر تهرىپىـده، مۇشـۇالر ۋه مۇشـۇالردىن 

ـــده  ـــر تهرىپى ـــسىنىڭ يهنه بى ـــقا ھهممى ـــۈ ‐‐باش  مهڭگ
ــالالھ بىــ ــار-لهن بولغــان رىــشتهئۈزۈلمهيــدىغان ئ ــاالقه ب . ئ
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-ئالالھنىڭ قانۇنىيهتلىرىدىن ئادىشىپ كهتمهيدىغان، تېگى
مۇشۇ قانۇنىيهتلهرنىڭ . ماھىيىتىنى بىلىدىغان ئىدراك بار

يۈز بېرىشى بىلهن تهۋرهپ كهتمهيدىغان مۇستهھكهم ئىشهنچ 
بار، بۇ قانۇنىيهتلهرنىـڭ ئهۋۋىلـى قاچـان ۋۇجۇدقـا چىققـان 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن . شـۇئان ۋۇجۇدقـا چىقىـدۇبولسا، ئاخىرى 
-مـــۇئمىنلهر ئۆزلىرىنىـــڭ تهۋرىنىـــشىگه بولغـــان ھـــېس

نۇسرىتىنى كۈتىـدىغان بىـر سـهۋهب -تۇيغۇلىرىنى، غهلىبه
ئۇالر ئالالھنىڭ مۇشۇ ھهقتىكى سۆزىگه ھهقىقهتهن . قىلدى

َثُل الَِّذیَن َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َیْأِتُكم مَّ﴿  : ئىشهندى
ى           ُھ َمَت وْا َمَع ِذیَن آَمُن مَّسَّْتُھُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َیُقوَل الرَُّسوُل َوالَّ

بٌ  ِھ َقِری ْصَر الّل ِھ َأال ِإنَّ َن ْصُر الّل ســىلهر تېخــى ئىلگىــرىكىلهر « ﴾ َن
ۇرۇپ جهننهتكه كىرىـشنى ئۇچرىغان كۈلپهتلهرگه ئۇچرىماي ت

ئويالمــسىلهر؟ ســىلهردىن ئىلگىــرى ئــۆتكهن مــۇئمىنلهر 
ئېغىرچىلىقالرغــــــــا، كــــــــۈلپهتلهرگه ئۇچرىغــــــــان ۋه 

: چۆچۈتۈۋېتىلگهنىـــدى، ھهتتـــا پهيغهمـــبهر ۋه مـــۇئمىنلهر
› بىزگه ۋهده قىلغان ياردىمى قاچـان كېلىـدۇ؟(ئالالھنىڭ ‹

قهتهن بىلىڭالركــى، ئالالھنىــڭ يــاردىمى ھهقىــ. دېگهنىــدى
مانـا ئـۇالر قـاتتىق ).  ئـايهت-214سۈره بهقهره (» يېقىندۇر

ئۇنداقتا ئالالھنىڭ ۋهده قىلغان ياردىمى ئۇالرغا . تهۋرىتىلدى
وُلُھ   ﴿  ئۇالر شۇنىڭ ئۈچۈن ! بهك يېقىن ُھ َوَرُس َقاُلوا َھَذا َما َوَعَدَنا اللَّ

يهنـى قىـيىن (بـۇ « ﴾ ًنا َوَتْسِلیًما َوَصَدَق اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوَما َزاَدُھْم ِإلَّا ِإیَما      
 ئالالھ )ئهھۋالدا قالغاندا دۈشمهن ئۈستىدىن غهلىبه قىلىش

ئالالھ ۋه . ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىزگه ۋهده قىلغان ئىشتۇر
بـۇ ئىـش «؛ »ئۇنىڭ پهيغهمبىرى راست ئېيتتـى دېيىـشتى

ئالالھنىـــڭ (ئىمـــانىنى ۋه ) ئالالھقـــا بولغـــان(ئۇالرنىـــڭ 
سۈره (» بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ كۈچهيتتى) بولغانبۇيرۇقلىرىغا 

  ).  ئايهت-22ئهھزاب 
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ــالالھ ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى ۋهده قىلغــان « ــۇ ئ ــا ب مان
ــشتۇر ــۆزى » ئى ــگهن س ــۇ ... دې ــا ب ــۇنچ، مان ــۇ قورق ــا ب مان

سىلكىنىش، مانـا بـۇ قىيىنچىلىـق، مانـا بـۇ سـىقىلىش، 
لغان تارلىق ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ بىزگه ۋهده قى

-ياردىمىنىڭ مۇقهددىمىسى، ئۇ كېلىدىكهن چوقۇم غهلىـبه
  . نۇسرهت كهلمهي قالمايدۇ دېگهنلىكتۇر

دېگهنلىك » ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى راست ئېيتتى«
ئالالھ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ئىمارهت ھوقۇقىنىڭ مۇسۇلمانالر 

شـۇنىڭ . قولىدا بولىدىغانلىقى توغرىـسىدا راسـت ئېيتتـى
ىڭ ۇالرنىڭ قهلبلىرى ئالالھنىڭ ياردىمى ۋه ئالالھنئۈچۈن ئ

بۇ ئىش ئۇالرنىڭ ئالالھقا «: ۋهدىسى ئۈچۈن خاتىرجهم بولدى
بولغـــان ئىمـــانىنى ۋه ئالالھنىـــڭ بۇيرۇقلىرىغـــا بولغـــان 

  . دېمهكتۇر» بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ كۈچهيتتى
. ئۇالر ھهقىقهتهن ئىنسانىيهتتىن بولغان كىشىلهر ئىدى

تۇيغۇالر ۋه ئىنسانىيهتته -يهتته بولىدىغان ھېسئۇالر ئىنسانى
كېسىل قۇتۇپ كېتىشكه -بولىدىغان ئاجىزلىقالردىن ئۈزۈل

ئــۇالردىن ھهم بۇنــداق قىلىــشمۇ ... ئىــگه بواللمــايتتى
ئۆزلىرىنىــڭ ئىنــسانىي تهۋهلىكلىــرى ۋه خۇسۇســىيهتلىرى 
ــڭ  ــۇ تهۋهلىكنى ــشمۇ، يهنه ب ــپ كېتى ــسىدىن چىقى دائىرى

الىرىــدىن ھالقىــپ كېتىــشمۇ، ئــۆز رامكىلىــرى ۋه چېگر
ئاالھىدىلىكلىرى ۋه خۇسۇسىيهتلىرىنى يوقىتىپ قويۇشـمۇ 

ئالالھ ئۇالرنى مۇشۇنىڭ ئۈچۈن . ئۇالردىن تهلهپ قىلىنمايتتى
ئالالھ ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانىيلىقىنى ساقالپ . ياراتتى

ئېنىقكى، ئۆز جىنسلىرىنى باشـقا . قېلىش ئۈچۈن ياراتتى
نه پهرىشتىلهرگه، نه . ۆزگهرتسۇن دهپ ياراتمىدىجىنسالرغا ئ

-شهيتانالرغا، نه ئاڭسىز ھايۋانالرغا، نه جانسىز تاغۇ-جىن
  . تاشالرغا ئايالندۇرۇۋالسۇن دهپ ياراتمىدى
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ئۇالر ئىنسانىيهتتىن بولغان شۇنداق كىشىلهر بولدىكى 
ــق...  ــدۇ، قىيىنچىلى ــۇالر قورقى ــى -ئ ــاپىلىقتىن ئىچ خ

 ھېس قىلىدۇ، ئۆزلىرىده بار بولغـان تارچىلىق. سىقىلىدۇ
قۇۋۋىتىدىن، تاقىتىدىن ئېشىپ كېتىدىغان ئهھۋالالرغا -كۈچ

لېكىن، ئۇالر مۇشۇنىڭ بىـلهن . يولۇقسا تهۋرىنىپ كېتىدۇ
بـاغالپ تۇرىـدىغان،  ئالالھقـا چهمـبهرچهس نىتۇرۇپ ئۆزلىرى

ــاقالپ  ــداپ س ــشتىن قوغ ــتىش، چۈشكۈنلىشى ــۈپ كې چۈش
ئۈمىدنى يېڭىالپ تۇرىـدىغان ۋه -ئارزۇقالىدىغان، ئۇالردىكى 

ئۇالرنى ئۈمىدسىزلىكتىن قوغدايدىغان مۇسـتهھكهم ھالغـا 
ئـۇالر بـۇ ۋه . غا مۇستهھكهم ئېسىلغانىدىْلُقْرَوُة الُوْثقٰى َايهنى (

ئۇالر بىلهن ئىنسانىيهت تارىخىـدىكى مىـسلى كـۆرۈلمىگهن 
  . بىردىنبىر نهمۇنىچىالر بواللىدى

ئهســىرلهر مابهينىــدىكى پۈتــۈن بىــزلهر بولــساق ئاشــۇ «
ئىنسانىيهت تارىخىدا يېگـانه نهمـۇنىچى بولغـان ئۈلگىلىـك 
شهخــسلهرنى ۋه ئــۇالرنى ئاشــۇنداق ئۈلگىلىــك نهمــۇنىچىالر 

مـاھىيىتى بىـلهن -قىلغان يېگانه نهرسىنى چوڭقۇر تېگـى
بىلىشىمىز، شۇنداقال ئۇالرنىڭ ھهقىقهتهن ئىنسانىيهتكه تهۋه 

ــى، ــشىلهر ئىكهنلىكىن ــاس كى ــسانىيهتكه خ ــڭ ئىن  ئۇالرنى
تهبىئهتتىن خالىي ئهمهسلىكىنى، ئـۇالر ئىنـسانىيهتته بـار 

ــۈچ ــۇد ئىكهنلىكىنــى -ك ــڭ مهۋج ــۇۋۋهت ۋه ئاجىزلىقنى ق
ئۇالرنىـــڭ ئىنـــسانىي خۇسۇســـىيهتتىن خـــالىي بولغـــان (

 ‐‐ماالئىكىلهر، جانسىز ۋه ئاڭسىز شهيئىلهر ئهمهسلىكىنى 
ئىچىده تۇرۇپ، ئىنسان ، ئۇالرنىڭ ئىنسانىي خۇسۇسىيهت )ت

پهرزهنـتىگه تهييــار قىلىنغــان قىممهتلهرنىــڭ ئهڭ يــۇقىرى 
پهللىسىگه يهتكۈزگهن مۇنچىۋاال ئىمتىيازنىڭ بارلىققا كېلىش 
مهنبهسىنىڭ يهر شارىدىكى ئىنسانغا خاس ئاالھىدىلىكلىرى 
ۋه خۇسۇسىيهتلىرىنى ساقالپ قېلىش ئاساسىدا ئاسماندىكى 
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نى چىڭ تۇتقانلىقىدىن )ىلمهس ھالقايېمىر(› ئۇرۋهتۇلۋۇسقا‹
  . »بولغانلىقىنى تهگلهپ بىلىشىمىز كېرهك

  
        

  
  

 مۇنـداق ‐‐ ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ‐‐ بۇرهيده 
مائىز ئىبنـى مالىـك پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ : دهيدۇ

مېنى گۇناھىمدىن پاكالپ ! ئى رهسۇلۇلالھ«: قېشىغا كېلىپ
! ئىـست سـاڭا«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. دىدې» قويغىن

قايتىپ كهتكىن، ئالالھتىن گۇناھىڭنى مهغپىرهت قىلىشنى 
مائىز . دېدى» ئىستىغپار ئېيتقىن-تىلىگىن، ئالالھقا تهۋبه

. لېكىن، ئۇزۇنغا بارماي يهنه قايتىپ كهلدى. قايتىپ كهتتى
ــدىن ــاكالپ «: ئان ــدىن پ ــى گۇناھىم ــۇلۇلالھ، مېن ــى رهس ئ
ــدىكى . دېــدى» !قــويغىن پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم يۇقىرى

‐‐ تۆتىنچى قېتىم بولغاندا رهسۇلۇلالھ . سۆزىنى تهكرارلىدى
سېنى نېمه «: ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

ــاكاليمهن » زىنــادىن«: مــائىز. دهپ ســورىدى» گۇنــاھتىن پ
سـاراڭلىق كېـسىلى -ئۇنىڭ جىنلىـغ«: رهسۇلۇلالھ. دېدى
 چاپلىشىۋالغان كىشىلهر ئۇنىڭ جىن. دهپ سورىدى» بارمۇ؟

ھوشـى جايىـدا ئـادهم -كىشى ئهمهسلىكىنى، بهلكى ئهقلى
ــى ــى ئېيتت ــساالم. ئىكهنلىكىن ــبهر ئهلهيھىس ــۇ «: پهيغهم ئ

بىر كىشى ئورنىدىن تـۇرۇپ ئـۇنى . دهپ سورىدى» مهستمۇ؟
ئى «: شۇڭا. ئۇنىڭدىن ھاراق پۇرىقى چىقمىدى. پۇراپ باقتى
 ئۇ مهست ئهمهسكهن، ئۇنىڭدىن ھـاراق پـۇرىقى رهسۇلۇلالھ،

ــدى ــدى» تېپىلمى ــساالم. دې زىنــا «: پهيغهمــبهر ئهلهيھىس
. دېـدى» ھهئه، زىنـا قىلـدىم«: مـائىز. دېدى» قىلدىڭمۇ؟
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ــۇنى تــاش ــدى، رهجىــم -پهيغهمــبهر ئ بــوران قىلىــشقا بۇيرى
بـۇ ۋهقهگه ئىككـى يـاكى ئـۈچ كـۈن ئۆتكهنـدىن . قىلىندى

ــيىن رهســۇلۇلالھ  ــاالمى ئ‐‐ كې ــى ۋه س الالھنىــڭ رهھمىت
ئۇ . مائىز ئىبنى مالىك ئىستىغپار ئېيتتى«: ‐‐ بولسۇن 

شـــۇنداق تهۋبه قىلـــدىكى، ئۇنىـــڭ تهۋبىـــسىنى ئـــۈممهت 
  . دېدى» ئوتتۇرىسىدا تهقسىم قىلسا ھهممىسىگه تېتىيدۇ

شـــۇنىڭدىن كېـــيىن ئهزهت قهبىلىـــسىدىن بولغـــان 
ھ، مېنـى ئـى رهسـۇلۇلال«: غامىدىيىلىك بىر ئايال كېلىپ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم . دېدى» گۇناھىمدىن پاكالپ قويغىن
ئىـست سـاڭا، قايتىـپ كهتكىـن، ئـالالھتىن «: ئۇ ئايالغـا

گۇناھىڭنى مهغپىرهت قىلىشنى تىلىگىـن، ئالالھقـا تهۋبه 
ئى رهسۇلۇلالھ، سـهن «: ئۇ ئايال ئېيتتى. دېدى» قىلغىن

ــــده ــــالىكنى قايتۇرۇۋهتكهن ــــائىز ئىبنــــى م ك مېنــــى م
. دېـدى» قايتۇرۇۋهتمهكچىمهن؟ مهن زىنادىن ھامىلدارمهن؟

دهپ » سهن زىنادىن ھامىلىدارمۇ؟«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم
پهيغهمــبهر . دهپ جــاۋاب بهردى» ھهئه«: ئايــال. ســورىدى

ئۇنـــداقتا قورســـىقىڭدىكى ھامىلىـــدىن «: ئهلهيھىســساالم
ر ئهنــسارالبــۇ ئايالغـا تۇغــۇپ بولغـۇچه . دېـدى» !بوشـانغىن

ئهنسارى كىشى كېلىپ . ئىچىدىن بىر كىشى كېپىل بولدى
رهسۇلۇلالھ . غامىدىيىلىك ئايالنىڭ تۇغقانلىقىنى ئېيتتى

ئۇنداق ئۇ «: ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ 
ئايالنى رهجىم قىلمايمىز، چۈنكى ئۇنىـڭ ئهمـدىال تۇغقـان 

ا چاقىـسىز، باققۇچىـسى يـوق قالـس-كىچىك بوۋىقى ئىـگه
ئهنـسارالر . دېدى» ئۇنى ئېمىتىشكه ئادهم كېرهك. بولمايدۇ

ئــى ئالالھنىــڭ «: ئىچىــدىن بىــر كىــشى ئورنىــدىن تــۇرۇپ
ــرى ــل! پهيغهمبى ــشكه مهن كېپى ــالىنى ئېمىتى ــدى» ب . دې

يهنه بىر رىۋايهتته . شۇنىڭ بىلهن بۇ ئايال رهجىم قىلىندى



 

 127

 ۋه ئايال كهتتى. دېدى» تۇغقىچه كېتىپ تۇرغىن«: بۇ ئايالغا
قورسىقىدىكى بالىنى تۇغۇپ بولغاندا يهنه كېلىپ ئۆزىنىـڭ 

ــى ــانلىقىنى ئېيتت ــا. تۇغق ــالىنى «: ئايالغ ــتىن ب ئهمچهك
ئايـال بـاال ئهمچهكـتىن . دېدى» ئايرىغىچه كېتىپ تۇرغىن

. بالىنىڭ قولىدا بىر پارچه نان بار ئىدى. ئايرىلغاندا كهلدى
يرىدىم، ئۇ ئۆزى بالىنى ئهمچهكتىن ئا! ئى رهسۇلۇلالھ«: ئايال

بالىنى مۇسۇلمانالر ئىچىدىن . دېدى» تائام يېگۈدهك بولدى
ئاندىن ئۇ ئايالنى كۆكـسىگه كهلگـۈچه . بىر كىشىگه بهردى

خالىد . ئورهككه تاشالپ كىشىلهرنى رهجىم قىلىشقا بۇيرىدى
. كېلىپ ئۇ ئايالنىڭ بېشىغا چوڭ بىـر دانه تاشـنى ئـاتتى

ىد ئـۇ ئايـالنى ئېغىزىنـى خال. ئۇنىڭ يۈزىگه قان چاچرىدى
ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه ‐‐ رهسـۇلۇلالھ . بۇزۇپ تىللىـدى
بولدى قىـل خالىـد، ئـۆزهڭگه ھـاي «: ‐‐ ساالمى بولسۇن 

مهن مۇھهممهدنىڭ نهپسى قولىـدا بولغـان ئـالالھ . بهرگىن
بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، ئــۇ ئايــال شــۇنداق بىــر تهۋبه 

چى قىلسا ئهلـۋهتته قىلدىكى، ئهگهر ئۇنىڭ تهۋبىسىنى باج
ئانـدىن ئـۇ ئايالنىـڭ . ①دېدى» تهۋبىسى قوبۇل قىلىناتتى

  . نامىزى چۈشۈرۈلۈپ دهپنه قىلىندى
تارىخ چاقى ئالغا سىلجىپ تابىئىنالر دهۋرىگه كهلگهنـده 

-يۇنۇس ئىبنى ئۇبهيدنىڭ سهرراپلىق دۇكىنىدا باھاسى بىر
، ۇپبىرىگه ئوخشىمايدىغان تۈرلۈك زىنـنهت بۇيـۇملىرى بولـ

 200 دهرھهم، بهزىـسىنىڭ باھاسـى 400بهزىسىنىڭ باھاسى 
ئۇ بىر كۈنى تاغىسىنىڭ ئوغلىنى دۇكاندا . دهرھهملىك ئىدى

يېزىلىـغ بىـر ئـادهم . ئولتۇرغۇزۇپ قويـۇپ نامازغـا كېتىـدۇ

                                                
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ بۇ سۆزى باجچىنىـڭ گۇناھىنىـڭ زىنـادىن ئېغىرلىقىنـى  ①

 .كۆرسىتىدۇ
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زىننهتلهرنـى كۆرسىتىـشنى - دهرھهملىك زىبـۇ400كېلىپ 
- دهرھهملىــك زىبــۇ400يىگىــت ئۇنىڭغــا . تهلهپ قىلىــدۇ

زىننهتلهرنى - دهرھهملىك زىبۇ200نهتلهرنى كۆرسهتمهي، زىن
ئۇ ئادهمگه ئۇ نهرسىلهر يېقىپ قالىدۇ ۋه ئۇنى ئۆز . كۆرسىتىدۇ

زىننهتلهرنى قولىدا -ئۇ بۇ زىبۇ. رازىلىقى بىلهن سېتىۋالىدۇ
يۇنۇس مهسجىدتىن چىقىپ . كۆتۈرگهن پېتى كېتىپ قالىدۇ

ــاللىرىنى ــڭ م ــدا دۇكىنىنى ــدا كېتىۋاتقان ــى كوچى  ھېلىق
: يېزىلىق كىشىنىڭ قولىدا كۆرۈپ قالىدۇ ۋه ئۇ كىـشىدىن

 400ئۇ ئادهم . دهپ سورايدۇ» قانچه دهرھهمگه سېتىۋالدىڭ؟«
: يۇنۇس ئۇ كىـشىگه. دهرھهمگه سېتىۋالغانلىقىنى ئېيتىدۇ

 دهرھهمـدىن 200مهن بىلهن يۈرۈڭ، بۇ مالالرنىڭ باھاسى «
 400ىـڭ، يـاكى  دهرھهمنـى قايتۇرۇۋېل200ياكى . ئاشمايدۇ

بولدى، «: ئۇ كىشى. دهيدۇ» دهرھهملىككه ئالماشتۇرۇۋېلىڭ
مهن .  دهرھهمـگه يارايـدۇ500بۇ مالالر بىزنىـڭ يـۇرتىمىزدا 

: يۇنۇس. دهپ تۇرۇۋالىدۇ» بۇنىڭغا چىن كۆڭلۈمدىن رازىمهن
مهن بىــلهن دۇكانغــا قايتىــڭ، ئىــسالم دىنىــدا نهســىھهت «

» هرسـىلهردىن ياخـشىقىلىش دۇنيا ۋه دۇنيادىكى تامـامى ن
 200ئاندىن ئۇ ئـادهمنى دۇكانغـا قـايتۇرۇپ كېلىـپ . دهيدۇ

ــدۇ ــايتۇرۇپ بېرى ــش . دهرھهم ق ــۇ ئى ــوغلى ب ــسىنىڭ ئ تاغى
يۇنــۇس . توغرىلىــق يۇنــۇس بىــلهن جېدهللىــشىپ قالىــدۇ

خىجىل بولساڭ بولمامدۇ؟ ئالالھتىن قورقـساڭ «: ئۇنىڭغا
هپ مۇسۇلمانالر بولمامدۇ؟ بىر ھهسسه قىممهت پايدا ئالىمهن د

. دهيدۇ» مهنپهئهتى ئۈچۈن نهسىھهتنى تهرك ئهتسهڭ بوالمدۇ؟
ئــالالھ بىـــلهن قهســـهم «: تاغىــسىنىڭ ئـــوغلى ئۇنىڭغـــا

» قىلىمهنكى، يېزىلىق ئادهم ئۇنى ئۆزى رازى بولۇپ ئالـدى
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سـهن ئـۆزۈڭگه خـۇش «: بـۇ چاغـدا يۇنـۇس ئۇنىڭغـا. دهيدۇ
  . ①دهيدۇ» دۇكۆرگهننى ئۇ كىشى ئۈچۈن خۇش كۆرسهڭ بولمام

 
        

  
  
اَلْیَن        ﴿   ا َفَتَع دُّْنَیا َوِزیَنَتَھ اَة ال ِرْدَن اْلَحَی ُتنَّ ُت َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ُقل لَِّأْزَواِجَك ِإن ُكن

ئارتۇق خىـراجهت ! ئى پهيغهمبهر« ﴾ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراًحا َجِمیًلا 
لىرىڭغـا ئېيتقىنكـى، ئهگهر سوراپ سـېنى رهنجىـتكهن ئايال
ۋه ) يهنـى پـاراۋان تۇرمۇشـنى(سىلهر دۇنيا تىرىكچىلىكىنى 

ــۇ ــڭ زىب ــېلىڭالر-دۇنيانى ــسهڭالر، ك ــى كۆزلى ! زىننهتلىرىن
سىلهرگه بىر ئاز نهرسه بېرهي، سىلهرنى چىرايلىقچه قويـۇپ 
ــالالھنى ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىرىنــى،  بېــرهي، ئهگهر ســىلهر ئ

ر قىلـساڭالر، ئـالالھ ھهقىـقهتهن ئاخىرهت يۇرتىنى ئىختىيا
يهنى (ئىچىڭالردىكى ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا چوڭ ساۋابنى 

كۆز كۆرمىگهن، قۇالق ئاڭلىمىغان ۋه ئىنساننىڭ كـۆڭلىگه 
» تهييـار قىلـدى) نېئمهتلهر بـار جهننهتنـى-كهلمىگهن نازۇ

  ).  ئايهتلهر-29 ‐‐ 28سۈره ئهھزاب (
ڭ رهھمىتــى ۋه ئالالھنىــ‐‐ ئالالھنىــڭ پهيغهمبىــرى «

 ئۆزى ۋه ئائىلىسىگه ئهڭ تۆۋهن تۇرمۇش ‐‐ ساالمى بولسۇن 
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ‐‐ رهسۇلۇلالھ . يولىنى تاللىغانىدى
ــسۇن  ــاالمى بول ــۇ ‐‐ س ــشى ھهرگىزم ــداق قىلى ــڭ بۇن نى

ــاجىز  ــاالردىن ئ ــراجهتلهر ۋه مات ــك خى ــا كېرهكلى ھاياتلىقق
ا زېمىـنلهر چـۈنكى، ئۇنىڭغـ. كهلگهنلىكىدىن ئهمهس ئىدى

غهنىمهتـلهر كـۆپهيگهن، ئهسـىرلهر -پهتھى قىلىنغان، ئولجا

                                                
 . ناملىق كىتابىدىن ئېلىندى» هڭگۈلۈك ئهلچىلىكم«ئۇستاز ئابدۇراھمان ئهززامنىڭ  ①
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تۈلۈكى -دۇنياسى يوق، ئوزۇق-جىق بولغان، ئىلگىرى مال
يـــوق كىـــشىلهر بېيىـــپ تىقىلىـــپ كهتـــكهن چاغـــدىكى 

-ئۆيىده ئاي. تۇرمۇشىدىمۇ كىچىككىنه ئۆزگىرىش بولمىغان
كهلگهن ھالبۇكى، ئۇ ئۆزىگه . ئايالپ ئوچاققا ئوت يېقىلمىغان

ــۆزىگه تهۋه  ســوۋغىالر، بهخــشهنده قىلىنغــان نهرســىلهر ۋه ئ
ئىنتـايىن مهرد ۋه . نېسىۋىلىرىنى ئايىماي سهدىقه قىالتتى

ئالالھنىـڭ ‐‐ مۇھهممهد «ھهتتا ئهئرابىالر . سېخىي ئىدى
ـــسۇن  ـــاالمى بول ـــى ۋه س ـــتىن ‐‐ رهھمىت  كهمبهغهللىك

ى لـېكىن، ئـۇ بـۇ ئىـشالرن. دېيىـشكهنىدى» قورقمايدىكهن
ھايـــاتىي دۇنيانىـــڭ مهنپهئهتلىرىـــدىن ئۈســـتۈن كـــۆرۈپ، 
ئالالھنىــــڭ دهرگاھىــــدىكى ياخــــشىلىقالرغا رىغـــــبهت 

. قىلغـــانلىقتىن خـــالىس ھالـــدا ئىختىيـــار قىلغانىـــدى
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

نىڭ رىغبهتلىرىده ئـۆزىگه ئىـگه بولغـان بولـۇپ، دۇنيانىـڭ 
. شـهربهتلىرىدىن ئۈسـتۈن كېلهتتـى-ېرىنلهززهتلىرى ۋه ش

ھــالبۇكى، . ئۇنــداق نهرســىلهرگه كــۆز قىرىنــى ســالمايتتى
 ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

ئۆز ئهقىدىسى تهرىپىدىن ياكى شهرىئىتى تهرىپىدىن ئۆزى ۋه 
ئائىلىسىگه تاللىغان بۇنداق مهئىشهتته تۇرمۇش كهچۈرۈشكه 

ئۇنىڭ ئهقىدىسىده ۋه شهرىئىتىده . ىنمىغانىدىتهكلىپ قىل
-ئۆزىگه جاپا. ھاالل ۋه پاكىز نهرسىلهر ھارام قىلىنمىغانىدى

ـــۈپ  ـــشتىھاسىز چۆم ـــسىز، ئى ـــسىز ۋه تهكهللۇپ مۇشهققهت
كهتمهستىن ۋه بېرىلىپ كهتمهستىن ۋه ئارقىسىدىن چېپىپ 
يۈرمهستىن ئۆزلىكىدىن كهلگهن، تاسادىپىي ئېرىـشكهن بـۇ 

ئــۇ ئــۈممىتىنى ئــۆزىگه . ھــارام قىلىنمىغانىــدىنهرســىلهر 
. تاللىۋالغان تۇرمۇش يولىنى تالالشقا تهكلىـپ قىلمىـدى

لېكىن، ھاياتىي دۇنيانىڭ ئۆتكۈنچى لهززهتلىرى، ۋاقىتلىق 
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مهھلىيا قىلغۇچى تاۋارلىرىـدىن ئۈسـتۈن تۇرۇشـنى، دۇنيـا 
لهززهتلىرىنىــڭ ئېغىــر يۈكلىرىــدىن ئهركىــن بولۇشــنى، 

ىقىشلىرى ۋه ئۇنىڭ مايىللىقلىرىدىن تولۇق نهپسىنىڭ قىز
  . »ئازاد بولۇشنى خالىغان كىشىلهرنى تالالشقا قىزىقتۇردى

ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه سـاالمى ‐‐ پهيغهمبهر لېكىن 
نىڭ ئاياللىرى ئىنسانىيهت تهۋهلىكىدىن بولغان ‐‐ بولسۇن 

ھۆرمهت، پهزىلهت، -ئۇالر گهرچه شۇنچه ئىززهت. ئايالالر ئىدى
ۇغلۇق ئۈستىده بولغان، ھۆرمهتلىك پهيغهمبهردىن ئۇرغۇپ ئۇل

چىققان ھىدايهت بۇلىقىغـا شـۇنچه يـېقىن بولغـان ئايـالالر 
تۇيغـۇالر ۋه -بولسىمۇ، لېكىن ئۇالردا ئىنسانغا خاس ھـېس

  . ھېسسىياتالر بولغان ئايالالر ئىدى
ھايــاتىي دۇنيانىــڭ پــاراۋان تۇرمۇشــلىرى ۋه ماتالىرىغــا 

ئىنتىلىش تېخىچه ئۇالرنىڭ نهپسىده ھايات بولغان تهبىئىي 
ئۇالر . بولۇپ، ئۆز كۈچىنى كۆرسىتىپ تهسىر قىلىپ تۇراتتى

ــۆز پهيغهمبىــرى  ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ‐‐ ئالالھنىــڭ ئ
گه ۋه مۇئمىنلهرگه ئىقتىسادىي جهھهتته ‐‐ ساالمى بولسۇن 

ــدا نهپىــقه ئىــشىدا  ــا قىلغان كهڭچىلىــك ۋه مولچىلىــق ئات
ئۇالرنىڭمـۇ . هلهيھىسساالمغا مۇراجىئهت قىلـدىپهيغهمبهر ئ

پـاراغهتته -ئىچكۈسى، كىيگۈسـى، راھهت-باشقىالردهك يهپ
. دۇنيانىـڭ ھهۋسـىنى قىلغۇسـى كهلـدى-ياشىغۇسى، مال

ئۇالرنىڭ بۇ تهلىپى رهسـۇلۇلالھ ئهلهيھىسـساالم تهرىپىـدىن 
بهلكى، ئۇالرنىـڭ بـۇ تهلىپـى سـوغۇق . قارشى ئېلىنمىدى

ــامىله، رازى ــسۇسمۇئ ــلهن - بولماســلىق ۋه ئهپ ــادامهت بى ن
ــۆزىگه . كۈتۈۋېلىنــدى چــۈنكى، پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئ

ئىختىيار قىلغان، ئهركىن، يۈكسهك، ئۇلۇغۋار بولغان، ئۆزى 
رازى بولغان ھاياتتا مۇشۇنداق ئىشالرغا ئارىالشماي، كاشىال 
بولماي، ئهدناسى بۇنداق ئىشالرغا باش قاتۇرماستىن ياشاشقا 
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ــ ــشىلهرنىڭ . شلهتتىئى ــدىكى كى ــاتىنى ۋه ئهتراپى ــۆز ھاي ئ
ــا  ــايىلىرىدىن ۋه بۇالرغ ــدهك س ــڭ بۇنىڭ ــاتىنى دۇنيانى ھاي

-ئوخشايدىغان نهرسىلهرنىڭ سايىلىرىنىڭ ھهممىسىدىن ئادا
جۇدا بولغان، خالىي بولغان ھالـدا ئاشـۇ نۇرلـۇق، بىپايـان 

بۇنـداق قىلىـش بـۇ . ئوپۇق ئۈسـتىده ياشاشـقا قىزىقـاتتى
لهرنىڭ ھــاالل يــاكى ھــاراملىق ســۈپىتى بىــلهن نهرســى

ھارام -چۈنكى، ھاال. ھېسابلىشىپ ئولتۇرغانلىقتىن ئهمهس
ئېنىـــق، لـــېكىن ھايـــاتىي دۇنيانىـــڭ بـــارلىق مهپتـــۇن 
قىلغۇچىلىرىدىن، مۇشۇ يهر شارىغا تهۋه پۇچهك ۋه ئهرزىمهس 
پىچىرالشالر ۋه شىۋىرالشالرنىڭ بارچىـسىدىن ئـۆزىنى ئـازاد 

ىن يـۈرۈش ۋه مۇناسـىۋهت ئـۈزۈش تهرىپىـدىن قىلىش، ئهرك
  . »شۇنداق قىلغانىدى

ــشلىرىدىن « ــقه تهلهپ قىلى ــارتۇق نهپى ــڭ ئ ئاياللىرىنى
ــگه  ــۇ دهرىجى ــسۇسلىنارلىق ش ــىزلىك، ئهپ ــان ئۈمىدس بولغ

ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه سـاالمى ‐‐ يهتتىكى، رهسۇلۇلالھ 
ئۇنىـڭ .  ئۆزىنى كىـشىلهردىن دالـدىغا ئالـدى‐‐ بولسۇن 

ردىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ دالدىغا ئېلىشى ئۇالرغا نىسبهتهن ئۇال
چىداپ تۇرغىلى بولمايـدىغان ئهڭ تهس، ئهڭ قىـيىن بىـر 
ئىش بولۇپ، ئۇنىڭدىن قالدى ئىشالرنىڭ ھهممىسى تولىمۇ 

ئـۇالر كهلـدى، لـېكىن ئۇالرغـا . ئاسان ۋه ئاددىي سانىالتتى
ــدى ــسهت بېرىلمى ــابىر . رۇخ ــمهد ج ــام ئهھ ــالالھ ‐‐ ئىم ئ

دىن نهقىل قىلغان بىر ھهدىسته ‐‐ نىڭدىن رازى بولسۇن ئۇ
ئــالالھ ‐‐ ئهبــۇ بهكــرى ســىددىق : مۇنــداق بايــان قىلىــدۇ
ئهلهيھىسـساالمنىڭ  پهيغهمـبهر ‐‐ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن 

ئىشىك ئالدىـدا . ئىشىكى ئالدىغا كېلىپ رۇخسهت سورىدى
ــدى ــاقالپ ئولتۇرغانى ــادهم س ــۇن ئ ــسهت . نۇرغ ــا رۇخ ئۇنىڭغ

ئـالالھ ئۇنىڭـدىن ‐‐ ئۇمهر ئۇنىڭدىن كېيىن . مىدىبېرىل
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ــسۇن  ــدى‐‐ رازى بول ــسهت .  كهل ــورىدى، رۇخ ــسهت س رۇخ
ئۇالر . كېيىن ئۇ ئىككىسىگه رۇخسهت بېرىلدى. بېرىلمىدى

كىرگهنده پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئوتتۇرىدا ئاياللىرى ئۇنىڭ 
ــدى ــسىده ئولتۇرغانى ــۇ الم. ئۆپچۆرى ــۈك -ئ ــمهي ش ــم دې جى

 ‐‐ ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن ‐‐ ئـۇمهر . تتىئولتۇرا
ــۇنداق بىــر گهپنــى « ــبهر ئهلهيھىســساالمغا ش مهن پهيغهم

:  ۋهئويلىـدىدهپ » ئېيتايكى، ئۇ كۈلۈپ قېلىشى مۇمكىن
، قىزى ھهفسه )ئۆمهرنىڭ ئايالى(ئى رهسۇلۇلالھ، ئهگهر زهيده «

ن بايام سهندىن نهفىقه سورىغان بولسا، سهن توغرا كۆرسهڭ مه
  . دېدى» ئۇنىڭ گهدىنىگه قاتتىق ئاغرىغۇدهك ئۇرىمهن؟

ھهتتـا ئۇنىـڭ . پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم كۈلۈپ كهتتـى
مانا بۇالر ئهتراپىمدا، «: ئېزىق چىشلىرى كۆرۈنۈپ قالدى ۋه

‐‐ ئهبـۇ بهكـرى . دېـدى» ئۇالر مهندىن نهپىقه سوراشماقتا؟
ئالالھ ‐ ‐ تۇرۇپ ئائىشه ‐‐ ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن 

ئـالالھ ‐‐ ئۇمهر نى ئۇرماقچى، ‐‐ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن 
ــسۇن  ــدىن رازى بول ــسهنى ‐‐ ئۇنىڭ ــۇرۇپ ھهف ــدىن ت  ئورنى

سـىلهر «: ھهر ئىككىـسى ئـۆز قىزلىرىغـا. ئۇرماقچى بولدى
رهســــۇلۇلالھتىن ئۇنىــــڭ قېــــشىدا يــــوق نهرســــىلهرنى 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم . دېيىشهتتى» ھه؟-سورىماقچىمۇ
ئـالالھ «: ئـۇالر. الرنى ئۇ ئىككىسىنى ئۇرۇشـتىن توسـتىئۇ

بىلهن قهسهم قىلىمىزكى، مۇشۇ مهجلىستىن كېيىن بىـز 
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

تىن قېشىدا يوق نهرسىلهرنى ھهرگىزمۇ سورىمايمىز، تهلهپ 
شــۇنىڭدىن كېــيىن ئــالالھ ئۇالرغــا . قىلمــايمىز دېيىــشتى

ئالالھ ‐‐ تالالش ئائىشه . ش توغرىلىق ئايهت چۈشۈردىتالال
ــسۇن  ــدىن رازى بول ــالندى‐‐ ئۇنىڭ ــن باش ــبهر . دى پهيغهم
ــا ــشنى «: ئهلهيھىســساالم ئۇنىڭغ ــر ئى ــازىر بى ــاڭا ھ مهن س
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ئاناڭغـا مهسـلىھهت سـالمىغۇچه -ئېيتىمهن، بۇ ئىشتا ئاتـا
. دېـدى» ئالدىراپ جاۋاب بهرمهسلىكىڭنى ئۈمىد قىلىـمهن

‐‐ رهسـۇلۇلالھ . دهپ سـورىدى» ئـۇ نـېمه ئىـش؟ «:ئائىشه
 ئۇنىڭغا ئالالھ ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

ئاياللىرىڭغا ئېيتقىنكى، ! ئى پهيغهمبهر«: تهبارهك ۋهتائاالنىڭ
  . دېگهن ئايهتنى تىالۋهت قىلىپ بهردى» ... 

ئـى «: ‐‐ ئـالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن ‐‐ ئائىشه 
ئانامغـا مهسـلىھهت - مهن سهن توغرىلىـق ئاتـا!رهسۇلۇلالھ

ــاالنى ۋه ئۇنىــڭ  ــالالھ تائ ــاق، بهلكــى مهن ئ ســالىمهنمۇ؟ ي
لېكىن، مهن سـهندىن .  تالاليمهنسۆيۈملۈك پهيغهمبىرىنى

ئهگهر سهندىن باشقا ئاياللىرىڭ مهن . بىر ئىشنى ئۆتۈنىمهن
توغرىلىق مېنىڭ نېمىنى ئىختىيـار قىلغىنىمنـى سـوراپ 

» رغـا مېنىـڭ سـېنى تـاللىغىنىمنى دېمىگىـنقالسا، ئۇال
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ . دېدى
ئالالھ مېنى جاپاغا سـالغۇچى قىلىـپ ئهۋهتمىـدى، «: ‐‐ 

بهلكى مېنى ئۆگهتكۈچى ۋه ئاسانالشتۇرۇپ بهرگۈچى قىلىپ 
ئۇالر ئىچىـدىن قايـسى بىرسـى مهنـدىن سـېنىڭ . ئهۋهتتى

ر قىلغىنىڭنى سوراپ قالسا، مهن ئۇنىڭغـا نېمىنى ئىختىيا
» سېنىڭ نېمىنى ئىختىيار قىلغىنىڭنى چوقۇم ئېيتىمهن

  . دېدى
»....  
»....  

بىز بۇ ھادىسه ئالدىدا ئۇنىڭ بىر بۆلۈك تهرهپلىرىنى ئۇالپ 
كۆرۈش ئۈچۈن بىر نهچچه دهقىقه توختىلىپ ئۆتۈشنى ياخشى 

  . كۆردۇق
ه روشـهن بولغـان مانا بۇ ھادىسه قىممهتلىرى ئېنىـق ۋ

دۇنيا ۋه ئاخىرهتكه . ئىسالمىي تهسهۋۋۇرنى بېكىتىپ بېرىدۇ
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پىكىـر يـوللىرىنى سـېزىپ -بولغان ھېـسالر ئۈچـۈن تۇيغـۇ
مۇسۇلمان قهلبىـدىكى دۇنيـا قىممهتلىـرى بىـلهن . بېرىدۇ

ئــــاخىرهت قىممهتلىــــرى ئوتتۇرىــــسىدىكى تهرهپلهرنىــــڭ 
هر شارىغا ماجراالرنىڭ ھهممىسىنى، ي-ھهممىسىنى ۋه جېدهل

ـــشىنىڭ  ـــكه يۈزلىنى ـــمان تهرهپ ـــلهن ئاس ـــشى بى يۈزلىنى
بۇ قهلب ئۆز ۋۇجۇدى . ئوتتۇرىسىنى كهسكىن بىتهرهپ قىلىدۇ

جۇدا -خاھىشالردىن ئادا-بىلهن ئالالھ ئۈچۈن بارلىق نهپسى
ــارلىق  ــالالھتىن باشــقا ب ــر ئ ــاچلىنىش، بى ــۇش، يالىڭ بول

ــىلهردىن يهكــكه ش يېگــانه ئــالالھ تهرهپــكه قۇتۇلــۇ-نهرس
ئوتتۇرىسىدا توسـالغۇ پهيـدا قىلغـان، پۇتلىكاشـاڭ بولغـان 

  . بارلىق يات توقۇلمىالر ۋه شالغۇتالردىن خاالس تاپىدۇ
بىر تهرهپـتىن ئېيتقانـدا شـۇنداق، يهنه بىـر تهرهپـتىن 
ئېيتقاندا بۇ ھادىـسه بىـزگه پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ 

ياشىغان بىلهن بىلله ھاياتىغا ئائىت ھهقىقهتلهر ۋه ئۇنىڭ 
ۋه ئۇنىڭ بىلهن ئاالقىسى بولغـان كىـشىلهرنىڭ ھايـاتلىق 

بـۇ . ھهقىقهت ھادىسىلىرىنى سۈرهتلهپ كۆرسىتىپ بېرىـدۇ
ئاشۇ ھاياتلىق ! ھاياتلىققا ئائىت ھهقىقهت نېمىدېگهن گۈزهل

ــسانىيهتكه  ــان، ئىن ــاتى بولغ ــساننىڭ ھاي ــقهتهن ئىن ھهقى
، ئـۇالر تهۋهلىكىدىن بولغـان كىـشىلهرنىڭ ھايـاتى بولغـان

ــاس ــسانىيهتكه خ ــڭ ئىن ــىيهتلىرىدىن، -ئۆزلىرىنى خۇسۇس
تۇيغۇلىرىدىن، ئىنسانىيهتكه خاس -ئىنسانىيهتكه خاس ھېس

سىمالىرىدىن، بهلگىلىك نىشانلىرىدىن ئايرىلىپ قالمىغان، 
ـــان ـــپ قالمىغ ـــاالمهتلهردىن ئايرىلى ـــسانىي ئ ـــۇالر . ئىن ئ

ــسانىيهت  ــلۇق ئىن ــلهن تۇنۇش ــسى بى ــۇالرنىڭ ھهممى مۇش
بۈيـۈك يۈكـسهكلىككه -ىخىدىكى ۋايىغـا يهتـكهن يېگـانهتار

پارچىـــسىدىن ۋاز -ئـــالالھ ئۈچـــۈن بـــارچه. ئېرىـــشكهن
ــارلىق  ــقا ب ــدىن باش ــۈن ئۇنىڭ ــالالھ ئۈچ ــشلىرى، ئ كېچى
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جۇدا بواللىشى بىلهن -نهرسىلىرىدىن يالىڭاچلىنىشى، ئادا
تۇيغـۇالر ۋه -تۇنۇشلۇق ئاشۇ كۆڭۈللهردىكى ئىنسانىي ھېس

اتالر ئۆلۈپ كهتمىگهن، لېكىن ئۇ نهپسىلهر ئادىمىي ھېسسىي
يۈكسهكلهشكهن، شـالغۇتالر ۋه ئارىالشـمىالردىن سـاپالنغان، 
ئاندىن ئۇنىڭغـا شـېرىن ئىنـسانىي تهبىئىتـى سـاقلىنىپ 
قالغان، بۇ ساقالندۇقالر نهپسىلهرنى ئىنسانغا بهلگىلهنـگهن 

ــــڭ  ــــالهت دهرىجىلىرىنى ــــسىگه كام ــــۇقىرى پهللى ئهڭ ي
  . ①»سۇپ قويمىغانكۆتۈرۈلۈشتىن تو

 
        

  
  

ـــدىن ـــانلىقالر -كهم ـــادىر قهھرىم ـــدىغان ن كهم تېپىلى
ئوتتۇرىـــسىنى بىرلهشـــتۈرگهن خىلمۇخىـــل نهمـــۇنىلهر ۋه 
ۋاقىتلىق دۇچ كهلگهن ئىنسانىي ئـاجىزلىق دهقىقىلىـرى 

-بىزگه، بۇرۇنقى مۇسۇلمانالر ياشىغان جهمئىيهتنىڭ سۈرىتى
ـــتۇرۇپ  ـــىنى ئايدىڭالش ـــدۇكۆرۈنۈش ـــسالم . بېرى ـــۇالر ئى ئ

ئۇقۇملىرىنى توغرا چۈشىنىش ۋه تونۇپ يېتىشنىڭ سايىسى 
ــۇئمىنلهر  ــشهنگۈچى م ــا ئى ــۇ دىنغ ــشالرنى مۇش ــتىدا ئى ئاس
ئىكهنلىكىگه اليىقالشتۇرۇپ توغرا ۋه چىڭ تۇتۇش ۋه قوبۇل 
قىلىشنىڭ سايىسى ئاستىدا ئۇالر ئىماننىڭ مهنىسىنى توغرا 

ىگه ساغالم بولغان ئىنسانىي ئۆزلىرى ئۈست. مۆلچهرلىيهلىدى
ــوغرا  ــى ت ــۈكلهر، ۋهزىپىلهرن ۋۇجــۇدى ئۈســتىگه ئارتىلغــان ي

  . مۆلچهرلىيهلىدى

                                                
نـاملىق » قۇرئـان سايىـسىدا«نىـڭ )ئـالالھ رهھـمهت قىلـسۇن(ئۇستاز سـهييىد قۇتـۇب  ①

 .نهپسىرىدىن ئېلىندى
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ئـۇ مۇشــۇ دىـن كىـشىلهرگه ئىيجابــسىز پهرز ... تـوغرا 
قىلىنغان پهرزلهر مهسىلىسى بولماستىن، پهقهت بهندىلىرىگه 

ئۇ شهكسىزكى، . ھۆكۈمرانلىق قىلىشقا رىغبهتلىنىش ئهمهس
-بولغــان ئىنــسانىي ۋۇجــۇد بولــۇپ، ئىنــسان يهپســاغالم 

ئىچىدىغان جانلىق مهخلۇقنىڭ ئۆزىال بولۇشـنى، ئۆزىنىـڭ 
مۇشۇ زېمىن ئۈستىدىكى كۈنلىرىنى كۆڭلىگه قانداق ئۇيغۇن 
كهلسه شۇنداق ئۆتكۈزۈشنى، ئۆزى ياشاۋاتقان لهھزىلهردىكى 
ــسا شــۇنداق كــۈن ئۆتكۈزۈشــنى  ــداق خالى ھېســسىيات قان

كائىناتنىــــڭ قــــانۇنىيهتلىرىنى تــــوغرا ئويلىماســــتىن، 
مۆلچهرلىمهستىن، مۇشۇ كائىناتنىڭ ھهممىسىده ئاالھىـده 
بولغان ئىنسانغا، ئۇنىڭ ئالالھنىڭ يهر شارىدىكى خهلىپىسى 
دېگهن سۈپهتكه ئورۇن قويماسـتىن ھـايۋانالرچه ياشـايدىغان 
ئــادىمىي ھــايۋان بولۇشــنى مهقــسهت قىلماســتىن، بهلكــى 

لۇشقا رىغبهت قىلغاندا، ئىنسان تهبىئىي ھهقىقىي ئىنسان بو
  . ھالدا ساغالم ۋۇجۇد بوالاليدۇ

ـــا بـــۇ ئىـــسالم سايىـــسىدا ياشـــىغان ئىلگىرىكـــى  مان
بېرىلگهن » ئىنسان ئۈچۈن«مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىدىكى 

ئهڭ توغرا دىئاگنوز بولۇپ، ئۇنى ئالالھنىڭ كاالمى ۋه ئۇنىڭ 
 ياشـىغان ھايـات پهيغهمبىرىنىڭ سـۈننىتىدىن ۋه ئـۆزلىرى

ئۇالر بۇنىڭ بىلهن يهر . رېئاللىقلىرىدىن قوبۇل قىلغانىدى
ــۈن . شــارىغا رهھبهرلىــك قىلىــشقا ھهقلىــق بواللىــدى پۈت

ــا  ــوغرا يولغ ــۇالرنى ت ــدىغان ۋه ئ ــاش بوالالي ــسانىيهتكه ب ئىن
يېتهكلهيــدىغان يهر شــارىدىكى ئهڭ ئۈســتۈن كــۈچ بولۇشــقا 

  . ھهقلىق بواللىدى
دىن ئېلىپ ئېيتقانـدا، ئىنـساننى تهكتى-ئىسالم تېگى

ئىنساننى ئۆز . ئۆزىگه كېرهك بولغان توغرا ئورۇنغا قويۇشتۇر
ئالغان تاقهتلىرى ۋه ئىستېداتلىرى بىلهن قوشـۇپ ئىچىگه 
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مۇشۇ تـاقهتلهر ۋه ئىـستېداتالرنى ئۆزئـارا . تونۇش دېمهكتۇر
ئانـدىن ئـۇنى ھهرىـكهت . ساغالم ئورۇنـدا قويـۇش دېمهكتـۇر

 ئـۆز بىرىكمىـسى ۋه تاكامۇللىقىـدا ئهركىـن قىلىش ئۈچۈن
ــۇر ــۇۋېتىش دېمهكت ــوڭ . قوي ــڭ چ ــرىكىش كائىناتنى ــۇ بى ب

قانۇنىيىتى بىلهن بىرىككهن بىرىكمه بولـۇپ، ئـۇ ئۆزىنىـڭ 
ئۇ يهر شـارىغا . ساغالم بولغان ھهقىقىي كۆرۈنۈشىنى ئالىدۇ

تهۋه بولغان كىچىك، تار ۋه چهكلىك بولغـان كـۈچ ئهمهس، 
ــۈن بهلكــى تهبىــئهت ــالالھ ياراتقــان پۈت ــسۇپ كــۈچ، ئ كه مهن

كائىناتنىڭ قانۇنىيىتى بىلهن توغرىغا يېتهكلهنگهن كائىنات 
  . بىلهن ماس قهدهمده ماڭغۇچى ھهمكارالشقۇچى كۈچتۇر

ده يۈز بهرگهن مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىئاشۇالر جهھهتىدىن 
بىر ئاشۇ يېگانه نهمۇنىلهردىن باغاقچىالر كهلتۈرگهن تارىخ، يهر 
شارىدىكى كىشىلهر ئوتتۇرىسىدا ئادالهتنى ئاسـاس قىلغـان 
ھايــاتلىقنى بهرپــا قىلىــش ئۈچــۈن ئهڭ تــوغرا، ئهڭ كاتتــا 
ئورۇنــۇش دهپ ئوتتۇرىغــا قويغــان، ھاياتلىقنىــڭ ھهمــمه 
تهرهپلىرىنى مـاددىي، روھىـي، ئىجتىمـائىي، ئىقتىـسادىي، 
ئىلمىي ۋه ئهمهلىي بولغان بـارچه تهرهپنـى پـاكىزه بولغـان 

سهۋىيىگه ئاساسلىنىپ تۇرۇپ تـوغرا بىـتهرهپ » ىنسانىيئ«
قىلىش ۋه ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئهڭ توغرا، ئهڭ كاتتا ئورۇنۇش، 
ئۇ ئياخشىلىقنى ئىنسانالر ئىچىدىن ئۆچمهنلىككه تولغـان 
ــلهن  ــسى بى ــسىيهتچىلىكنىڭ تۈرتكى ــك، شهخ مهنمهنچىلى
بولىدىغان بهلگىلىك گۇرۇھالرغـا قىـسقارتىپ قويماسـتىن، 

 ياخــشىلىقنى پۈتــۈن ئىنــسانىيهتكه ئورتــاق ســهرپ بهلكــى
قىلىدىغان، ھهتتا مۇشۇ دىنغا ئىشهنمهيدىغان كىشىلهرگىمۇ، 
ــۇرۇش  ــدىغان ۋه ئ ــمهنلىك قىلى ــا دۈش ــۇ دىنغ ــى مۇش بهلك
ئاچىدىغان ئهھلى سهلبلهردىن بولغان كىشىلهرگىمۇ نۇرىنى 
ئورتاق چاچىدۇ دهپ باھا بهرگهن، ئىنسانىيهت تارىخىدا كهم 
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لىدىغان، ياكى مىسلى كۆرۈلمهيـدىغان مـۆجىزىلهر يـۈز كۆرۈ
  . بهردى
 

        
  

  
 بارلىققا كهلگهن بۇ ئالىي كۆرۈنۈش ‐‐ئىماندىن بولغان 

غا نىـسبهتهن سـاغالم ئورۇنـدا قويۇلغـان »ئىنسان ۋۇجۇدى«
تۈزۈلۈشىدىن بارلىققا كهلگهن بۇ ئالىي كۆرۈنۈش، » ئىنسان«

ۇيغۇنىـڭ بـارچه مهيدانلىرىـدا ت-ھهرىكهت، پىكىـر ۋه ھـېس
تاقهت بىلهن بارلىققـا كهلـگهن ئـالىي -ئىنسانغا خاس كۈچ

ــۈرۈش  ــاتلىنىش ئىنــسانىيهتنى ‐‐ئهركىــن ي ئىنــسانىي  ئ
ــدىغان، بهلكــى ئۇنىڭغــا  خۇسۇســىيهتلىرىدىن چىقىرىۋهتمهي
رىئايه قىلىـدىغان ئىنـسان ئىچكـى دۇنياسـى ۋه ۋۇجۇدىغـا 

ن خۇسۇسـىيهتلىرىنىڭ نىسبهتهن بارلىققا كهلـگهن، ئىنـسا
ھهممىسىنى ساقالپ قېلىش بىلهن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭغا بهرگهن 
نهرسىلهرنىڭ ئهۋزهلراقىنى ئالىدىغان مۇشۇ پاكىزه كۆرۈنۈش 

ۋه ئۇ ئالىي كۆرۈنۈشلهر قانداق بولۇپ ئۆزىنىـڭ ... بۇ ... 
  !!توغرا يولىدىن بورۇلۇپ كهتتى؟

ــ ــۈنكى كۈنلهردىكى ــۇپ بۈگ ــداق بول دهك مۇســۇلمانالر قان
ئىــسالمدىن بۇرۇلــۇپ كېتىــشنىڭ نهتىجىــسىده نــېمىلهرگه 
ئايلىنىــپ، نــېمىلهرگه ئۆزگىرىــپ قالــدى؟ قانــداق بولــۇپ 
ـــسالم  ـــۇمى، ئى ـــسالم ئۇق ـــدىكى ئى ـــڭ كۆڭۈللىرى ئۇالرنى
چۈشهنچىـــسى مۇشـــۇنداق ئـــاۋاق، بىچـــاره كۆرۈنۈشـــلهرگه 

قانداق بولۇپ ئىنسانىيهت ھاياتىنىڭ بىر (ئايلىنىپ قالدى؟ 
پايانـسىز «مه تهرهپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان پۈتۈن ھهم

ئهڭ ياخــشى ھالهتلىرىــده )  ت‐‐» ئۇقۇمغــا ئىــگه ئىــسالم
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ئادا قىلىـپ قويـسىال بولىـدىغان » ئىخالس قىلغان ھالدا«
شوئارلىرىنىڭ يىغىندىسىغا، ئاساسلىق » ئىبادهت قىلىش«

ئـالالھ «، »پهقهت ياخشى نىيهتنىڭ بولغىنى«ھالهتلىرىده 
قىلغانلىق بولىدۇ؟ يامان ھالهتلىرىـده » ئىبادهت«» ئۈچۈن

ئىــسالم . دىنغــا ئاشــكاره دۈشــمهن بولــۇپ قارشــى چىقىــدۇ
ــــاالقه ــــدىغان ئ ــــا چاتى مۇناســــىۋهتلهرنىڭ -تهلىماتلىرىغ

بويــانالقنى ســۇندۇرۇپ قاچىــدۇ؟ -ھهممىــسىدىن بوقۇســا
مۇشۇنداق پاسسىپ، چۈشىنىش قىيىن بولغان، ساپلىقنى 

ىكى دائىرىـسى كىچىـك بولغـان تـار يوقاتقان دوگما ھالهتت
! رامكىدىكى ئۇقۇمالرغا ۋه چۈشهنچىلهرگه ئايلىنىپ قالدى؟

شهكسىزكى، مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىده يۈز بهرگهن بۇ توغرا 
يولدىن بۇرۇلـۇپ كېـتىش ھادىسىـسى ھهقىـقهتهن كىچىـك 
ھادىسه بولماستىن، بهلكـى تولىمـۇ كاتتـا، تولىمـۇ ئېغىـر 

  . ھادىسىدۇر
ىكى مۇسۇلمانالر ياشىغان جهمئىيهت بىلهن بىـز ئىلگىر

ياشاۋاتقان بۈگۈنكى مۇسـۇلمانالر جهمئىيىتىنىـڭ سـۈرىتى 
ــــيهت  ــــى جهمئى ــــشتۇرساقال، ئىكك ــــسىنى سېلى ئوتتۇرى
ئوتتۇرىسىدىكى ھهيران قاالرلىق مۇدھىش پهرق بىزگه بهش 

بىـز ياشـاۋاتقان جهمئىـيهت بىـلهن . قولدهك ئايان بولىـدۇ
خۇددى مۇناسىۋىتى يوق ئىككى نهرسىدهك ئىسالم ئوتتۇرىسى 

ئهگهر ! بىرىدىن ئايرىم ۋه ئايرىلىپ تۇرغىلى تاسال قالىدۇ-بىر
قايتا ياڭرىغان -تهرهپلىرىده قايتا-ئىسالم دۇنياسىنىڭ تهرهپ

ــايتىش  ــان، ئىــسالمغا ق ئىــسالم، ئىــسالم ساداســى بولمىغ
ـــسالم  ـــسا، ئى ـــان بول ـــپ تۇرمىغ ـــاقىرىقلىرى توۋلىنى چ

ــىنىڭ ھ ــۇڭدۇنياس ــا ئهڭ بۇل ــرىگه، ھهتت ــمه تهرهپلى -هم
پۇچقاقلىرىغـا قهدهر چېچىلىـپ كهتـكهن، ئىـسالمنى تـوغرا 
ـــــسالم ئۇقـــــۇملىرىنى  ـــــهنگهن، ئى ـــــهنچىده چۈش چۈش
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ساغالمالشتۇرۇۋاتقان، ئۆزلىرىنىڭ ھايات رېئاللىقلىرىدا ئاشۇ 
ئۇقۇمالر بىلهن ياشاۋاتقان ۋه ياشاشنى ئىزدهۋاتقان، ھهتتـا 

ـــۇلمان ئهمهس جهمئ ـــدىن مۇس ـــسىمۇ قولى ـــيهتلهرده بول ى
كېلىشىچه ياشـاۋاتقان ھهم ياشاشـقا ئورۇنۇۋاتقـان، ئانـدىن 
كىشىلهرنى بۇ ئۇقۇمالرنى ساغالم چۈشىنىشكه ۋه بۇ ئۇقۇمالردا 

چاقىرىق «ئۆزلىرى بىلهن بىردهك ياشاشقا دهۋهت قىلىۋاتقان 
  . كىشىلهر بولمىسا-ئاشۇ ئايرىم شهخس» قىلىۋاتقان
ھهقىـــقهتهن مۇســـۇلمانالر شـــۈبھه يـــوقكى، -شـــهك

جهمئىيىتىگه قارىتا ۋه ئىسالمىي چۈشهنچىلهرگه قارىتا يامان 
ـــۇ  ـــۇ جهمئىـــيهت ۋه ب ـــا ب ـــدا قىلغـــان، ھهتت تهســـىر پهي
چۈشهنچىلهرنى ھازىرقىدهك پاسسىپ ھالهتلهرگه كهلتـۈرۈپ 
قويغان ئامىلالر ھهقىـقهتهن ناھـايىتى قـاتتىق، قوپـال ۋه 

 ۋه يامــان تهســىر پهيــدا ئاشــۇ قوپــال. باشــتۇڭ ئــامىلالردۇر
قۇۋۋهتلهرنىــــڭ -قىلغـــۇچى ئامىلالرســـىز مۇشــــۇ كـــۈچ

. ھهممىسىنىڭ يېمىرىلىپ كېتىشى تهبىئىي ئىش ئهمهس
ــسان ئــۆز نهپــسىگه بېكىــتىلگهن كــۈچ تــاقهتلهر ۋه -ئىن

-ئىستېداتالردىن سـىيرىلىپ چۈشـۈپ، ئۈسـتۈنلۈك، كـۈچ
قۇۋۋهت ۋه يۈكسهكلىك مهيدانىدىن چۈشكۈنلۈك زهئىپلىك ۋه 
خارلىق مهيدانىغا سهۋهبسىز ھالدا چۈشۈپ قېلىشمۇ تهبىئىي 

ھهقىقهتهن بۇ يهرده ئىنساننىڭ . ئىشالر جۈملىسىدىن ئهمهس
كۆڭلىده ھهرىكهت قىلىدىغان ۋهيران قىلغۇچى قورقۇنچلۇق 
ئامىلالر ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرغان ۋه كۈچىنى كۆرسهتكهن، 

  . نشۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى بۇزۇپ تاشلىغا
ـــداق  ـــازىر بۇرۇلۇشـــنىڭ قان ـــز ھ شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن بى
باشالنغانلىقى ۋه قانداق بولـۇپ بـۇ بۇرۇلـۇش سـىزىقىنىڭ 

  . ئۇزۇنغا سوزۇلغانلىقى توغرىسىدا توختىلىمىز-ئۇزۇندىن
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  بۇرۇلۇپ كېتىش سىزىقى
  
  

بۇرۇلۇپ كېتىش سىزىقى قانداق باشـالندى؟ ۋه قانـداق 
  ئۇزۇنغا سوزۇلدى؟ -بولۇپ ئۇزۇندىن
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولـسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 

ــڭ كىــشىلهرنىڭ ‐‐  ــيىن ئــۇ زاتنى ــڭ ۋاپاتىــدىن كې نى
ـــدىغان بىۋاســـىته شهخـــسىي كۆڭـــۈللىرىگه  تهســـىر قىلى

خاراكتېرنىــڭ تهســىرى كهتكهنــدىن كېــيىن، ئىــسالمىي 
جهمئىيهت ئۆزىنىڭ ئالىي دهرىجىلىك كۆرۈنۈشلىرىنى ئۇزۇن 

الىــدىغانلىقىنى تهســهۋۋۇر قىلىــش زامــانالرغىچه ســاقالپ ق
مۇمكىن بولىدىغان ئىشالر جۈملىسىدىنمۇ؟ بىز بۇ سـوئالغا 
  ئىجابىي جاۋاب قايتۇرغىنىمىزدا رېئالىزمچى بواللمايمىز؟ 

ــۇ  ــاتى ۋه ئ ــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ ۋاپ شــۇنداقال پهيغهم
زاتنىڭ شهخسىي خاراكتېرىنىڭ كىشىلهر كۆڭلىگه بولغـان 

ـــىرىنىڭ  ـــىته تهس ـــسالمىي بىۋاس ـــشى، ئى ـــپ قېلى كېتى
قائىدىلىرىنىڭ -جهمئىيهتنىڭ پاچاقلىنىپ كېتىشى ۋه ئۇل

تۈپ ئاساسىدىن گۇمران بولۇشىدىن دېـرهك بېرىـدۇ دېـگهن 
ھازقىرقىدهك . قاراشتا بولساق يهنىال رېئالىزمچى بواللمايمىز

ئويلىــساق رېئــالىزمچى بواللمىغاننىــڭ ئۈســتىگه مــۇئمىن 
نساننىڭ نهمـۇنىلهر، ئىـدىيىلهر، ئهگهر بىز ئى. بواللمايمىز

پرىنسىپالر ۋه قىممهتلهرگه بولغان ئىمـانى كىـشىنىڭ ئـۆز 
ھاياتىدىكى پاراكهندىچىلىكلهر بولۇپ، ئۇنى مۇستهھكهملهش 

موھتـاج ) مـۆجىزىگه-ئـادهت(ئۈچۈن دهرىجىـدىن تاشـقىرى 
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ئاشۇ دهرىجىدىن تاشقىرى كـۈچلهر كـۆزدىن غايىـپ . بولىدۇ
قۇلىـــدۇ دېـــگهن قاراشـــنى بولغـــان چاغـــدا ئىمـــان يو

-مۇقهررهرلهشتۈرسهك، ئۇنداقتا بىز ئىنـسانىيهتنىڭ قهدىـر
قىممىتى ۋه ئۇنىڭ روھىي دۇنياسىنى تولىمۇ ئهرزان باھادا 
باھالىغان ۋه ئۇنىڭغا ئهرزىمهس، پۇچهك نهرسىلهر سۈپىتىده 

  مۇئامىله قىلغان بولىمىز؟ 
ـــارىخى  ـــسانىيهت ت ـــارىدا ئىن ـــقهتهن يهر ش ـــز ھهقى بى

قىممهتلهر ۋه پرىنسىپالرغا -نغاندىن بېرى بۈيۈك ئىدىيهباشال
ئىـــشهنگهن ھالـــدا ياشـــىغان ۋه ئـــۇنى ئومۇمالشـــتۇرۇش، 

ھهرىكهتلهر قىلغان، ھايـات ئورۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن ئهمهلىي 
رېئاللىقىدا ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئۈچۈن جاپا تارتقان، ئـۇالرنى 

لىرىدىن ئۆز ئهمهلىيىتىده ئىسپاتالپ ياشىغان تارىخ رېئاللىق
غاپىل بولغان ۋه ئۇنىڭغا ئىنتايىن ئهرزان ۋه ئهرزىمهس باھا 

  . بهرگهن بولىمىز
شۇنداقال ئىسالم دىنى باشتىن كهچۈرگهن مىڭ يىلدىن 
ــسالم  ــخهۋهر، ئى ــدىن بى ــسالمىيهت رېئاللىقلىرى ــارتۇق ئى ئ

  !! تارىخىدىن بىخۇد بولغان بولىمىز؟
ــالالھ ئىنــسانالر ئۈچــۈن قىلىــپ بې رىــشكه ئهگهر بىــز ئ

ـــارلىق ئىـــشالرنى قىلىـــپ بهردى، ئۇالرغـــا  تېگىـــشلىك ب
ئاسماندىن كىتـابنى چۈشـۈرۈپ بهردى، ئۇالرغـا ئهلچىـسىنى 

ــۈممهتنى «ئهۋهتتــى، كىتابنىــڭ يېتهكلىــشىگه ئاساســهن  ئ
چىقىشقا تهكلىپ قىلدى، ئۇالرنى ئۆزىنىڭ شهرىئىتى » قۇرۇپ

ئىتى ۋه كۆرسهتمىلىرىگه ئاساسهن تهربىيىلىدى، ئۇالرغا شهرى
يورۇقلىرىنى تهپسىلىي ۋه ئوچـۇق بايـان قىلـدى، -ۋه يول

لېكىن بۇالرنىـڭ ھهممىـسى نهچـچه ئـون يىللىـق ۋاقىـت 
چهكلىمىسى بار بولغان شۇنچه ئهرزىمهس نهرسىگه ئايلىنىپ 
قاالمدۇ؟ شۇنچه داغدۇغىلىق ئىدىيه ۋه ئهمهلىي ھهرىكهت ۋه 
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ڭ ئالالھنىـــ‐‐ بـــۇ ئهۋزهللىكلهرنىـــڭ دهۋرى رهســـۇلۇلالھ 
نىڭ ۋاپـات بولۇشـى ۋه ئـۇ ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

زاتنىڭ شهخسىي خاراكتېرىنىڭ كىشىلهر كۆڭلىگه بولغـان 
تهســـىرىنىڭ كېتىـــپ قېلىـــشى بىـــلهن ئاخىرلىـــشامدۇ؟ 
ـــان  ـــان ۋه زام ـــسانىيهتنى ماك ـــۈل ئىن ـــڭ پۈتك ئالالھنى
چهكلىمىسى قويمىغان ھالـدا ھىـدايهتكه باشـالش ئۈچـۈن 

ــداق چۈشــۈرگهن دىنــى تۈگ ىــشهمدۇ؟ مــۇئمىن ھهرگىــز بۇن
بۇنداق ئهخمىقانىلىق زېمىـن يۈزىـده . تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇ

ياشايدىغان ساپال اليدىن يارىتىلغان ئادهتتىكى ئهرزىمهس بىر 
يۇ، پۈتۈن كائىنات ۋه ئۇنىڭدىكى -مهخلۇقتىن سادىر بولمايدۇ

ھاياتلىقنى يـاراتقۇچى ئـالالھتىن سـادىر بولۇشـى ھهرگىـز 
  . همهس، ھهرگىز ئۇنداق ئهمهسمۇمكىن ئ

ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولـسۇن ‐‐ رهسۇلۇلالھ 
نىڭ ۋاپاتى ۋه ئـۇ زاتنىـڭ كىـشىلهرنىڭ كۆڭـۈللىرىگه ‐‐ 

ـــشى  ـــپ قېلى ـــىرىنىڭ كېتى ـــىته تهس ـــدىغان بىۋاس تېگى
مۇسۇلمانالر جهمئىيىتى بازىلىرىنىڭ يېمىرىلىپ كېتىشى ۋه 

هتــتىن ئايرىلىــپ قائىــدىلىرىنىڭ ئهمهلىي-ئۇنىــڭ ئۇســۇل
  قېلىشى ھهرگىزمۇ تهبىئىي ئىشالر جۈملىسىدىن بواللمايدۇ؟

شۇنداقال ئاشۇ ئۇلۇغۋار بۈيۈك سهۋىيه ئۈستىده ئىزچىـل 
داۋاملىــشىدۇ دهپ ئويالشــمۇ تهبىئىــي ئىــشالر جۈملىــسىگه 

شهيئىلهردىكى ئالىيلىشىش ۋه چۈشكۈنلىـشىش . كىرمهيدۇ
لهر پهيغهمـبهر ئهينى چاغـدىكى كىـشى. تهبىئىيلىك بولىدۇ

ئهلهيھىسساالمنىڭ خاراكتېرىنىڭ ئۇالرغـا بىۋاسـىته تهسـىر 
  . قىلىشى بىلهن ئۈستۈنلۈككه ئېرىشكهن

ئاشۇ بىۋاسـىته تهسـىر كۆرسىتىـشلهر كېتىـپ قالغانـدا 
ئۇالرنىڭ ئۆزلىككه قايتىشى ۋه مۇشۇ ھودۇدالر ئىچىده ھايات 
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لهردىن ئۇنداقتا بۇ ھودۇدالر نېمى. كهچۈرۈشى تهبىئىي ئهھۋال
  ئىبارهت؟ 

چېگراالرنى ۋه بهلگىلىمىلهرنى -بۇ ھودۇدالرنى، يهنى چهك
بۇ دهل ئىسالم بىلهن رهسۇلۇلالھ . ئىسالم بارلىققا كهلتۈرىدۇ

ــسۇن ‐‐  ــى ۋه ســاالمى بول ــڭ رهھمىت نىــڭ ‐‐ ئالالھنى
  . شهخسىي خاراكتېرى ئوتتۇرىسىدىكى پهرقتۇر

 مۇھهممهدكه ئاراڭالردىن كىمكى! ئى خااليىقالر«: بۇ پهرق
ئىبادهت قىلىدىكهن، ئۇ ھهقىقهتهن ئۆلۈپ كهتتى، كىمكـى 

» ئالالھقا ئىبادهت قىلىدىكهن، ئۇ تىرىك، مهڭگۈ ئۆلمهيـدۇ
  . دېگهن پهرقتۇر

ئالالھ ئۇنىڭـدىن رازى بولـسۇن ‐‐ ئهبۇ بهكرى سىددىق 
 پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ۋاپاتى مۇناسىۋىتى بىلهن ‐‐ 

ئىـسالم ... سـۆز ھهقىـقهتهن تـوغرا ئېيتقان يۇقىرىـدىكى 
ئالالھنىڭ سۆزى، ئۇ مهڭگۈ ھايات سۆز، ئۇ ئهبهدىي ئۆلمهيدۇ، 

  . يوقالمايدۇ
ئىسالمنىڭ كىشىلهرنىڭ قهلبلىرىدىكى تهسىرى ئىزچىل 

چۈنكى، ئىسالم ئىنسانالر قهلبلىـرى بىـلهن . داۋاملىشىدۇ
تىرىك مهڭگۈ ئۆلمهيدىغان ئالالھ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهت 

ئۇالر . ۋه ئاالقىنى داۋاملىق چىڭىتىپ مۇستهھكهملهپ تۇرىدۇ
ئالالھنىڭ سۆزلىرىگه ئهگىـشىدۇ ۋه ئـۆزلىرىنى ئالالھنىـڭ 

  . رازىلىقى، تهلىپىگه ئاساسهن تهربىيىلهپ تۇرىدۇ
ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ‐‐ ئۇنىڭدىن كېيىن رهسۇلۇلالھ 

كى نىڭ تهسىرى ئۇ زاتنىڭ ھايات ۋاقتىدى‐‐ ساالمى بولسۇن 
نهمۇنىلهر -ئۇ زاتتىكى گۈزهل ئۈلگه. زامانغىال قارىتىلمايدۇ

ئېچىــۋېتىلگهن قهلــبلهر ئۈچــۈن داۋاملىــق ئاســاس بولــۇپ 
  . تۇرىدۇ
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بۇ نۇقتىنى ئىسپاتلىماقچى بولساق، كىشىلهر رهسۇلۇلالھ 
ــسۇن ‐‐  ــى ۋه ســاالمى بول ــڭ رهھمىت نىــڭ ‐‐ ئالالھنى

 ھالدا ياشاپ ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ داۋاملىق مۇسۇلمان بولغان
  . كهلدى

ئىدىئالىـستىك -نهمۇنىلىك«ئىسالم ھاياتىدىن بولغان 
داۋامالشمىغان، ئالالھنىڭ ئىلمىي دهۋرى ئۇزۇن » ئهمهلىيهت

ئهزهلىيــسى ۋه شــهيئىلهرنىڭ تهبىئىتــى ســۈپىتىده ئۇنىــڭ 
ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىشى بېكىتىلمىگهن بولـسىمۇ، ئۇنىـڭ 

چـۈن يـارقىن، جۇاللىـق بارلىققا كېلىشى قارىغان كۆزلهر ئۈ
ھهر زامان . كۆرۈنۈشلهر بىلهن ھهمىشه ئۆزىنى نامايان قىلىدۇ

كېيىنكـــى ئهۋالدالر قولىـــدىن . ۋه ھهر ماكـــان تېپىلىـــدۇ
كېلىشىچه ئۇنىڭغا ئېرىشىشكه ئورۇنغاندا، ھهرقايسى تـارىخ 
باسقۇچىدا ئۆتكهن ئهۋالدالر ياكى ئايرىم شهخسلهر ئۇنىڭ ئاشۇ 

هۋىيىــسىگه يېتهلهيــدۇ، زاماننىــڭ ئۇلۇغــۋار، يۈكــسهك س
ــا -ئۇزىرىــشىدىن قهتئىيــنهزهر كىــشىلهرنىڭ بــۇ يولــدا جاپ

مۇشهققهتلهر تارتىشى، بهدهللهر تۆلىشى، قۇربـانالر بېرىـشى 
ــسالمغا  ــلهن ئى ــشى بى ــدا يېقىلى ــشىلهرنىڭ يول ــلهن كى بى

  . ئىسالمنىڭ كۈچى ۋه جانلىقلىقىنى قايتۇرۇپ كېلىدۇ
ن نادىر دهۋر ئۆزىنىڭ بارچه كهم ئۇچرايدىغا-ئاشۇ كهمدىن

نهمۇنىلىرى بىلهن قوشۇلۇپ ئالالھ ئۆزىنىڭ ئالىي ماقامىدا 
 ئهســىر 14بېكىتكهنــدهك مۇســۇلمانالرنىڭ رېئاللىقىــدىكى 

ئارقىدىن يـۈز -ئىچىده گاھى نۇر، گاھى زۇلمهتلهرنىڭ ئارقا
بېرىپ تۇرۇشى بىلهن ئهمهلىي رېئاللىقىدا ۋۇجۇدقا چىقىپ 

  . كهلدى
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كىــشىلهرنىڭ ئــويلىغىنى ۋه كۆنــۈپ كهتكىنــى بــويىچه 

‐‐ بولغانـــدا بولـــسا ئىـــسالمىي جهمئىـــيهت رهســـۇلۇلالھ 
نىڭ ۋاپاتىـدىن ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

كېيىن ئالالھ خالىغانغا قهدهر ئۈلگىلىك مۇسۇلمان ھالىتىده 
هر ئىسالم داۋاملىشىشى، يهر شارىنىڭ ھهممه تهرهپلىرىگه قهد

ئاساسـلىرى -نوپۇزى كېڭىيىشى، ئىسالم قائىدىلىرى، ئـۇل
مهزمۇت تۇرۇشى، كىشىلهر ئىسالم ئۇقۇمىدا ھايات كهچۈرۈشى 

  . كېرهك ئىدى
ئهمهلىيهتتىمۇ پهرهز قىلىنغان ئاشۇ ئىشالرنىڭ چوڭ بىر 

  . قىسمى تارىختىن ئۇزۇن زامانالرغىچه مهۋجۇد بولۇپ كهلدى
‐‐  تهرهپلىرىـده رهسـۇلۇلالھ ھاياتلىق ئۆزىنىڭ ھهمـمه

 ۋه ئۇنىڭ توغرا ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
يول تۇتقان خهلىپىلىرىنىڭ ھايات ۋاقتىدىكىدهك يـۇقىرى 
ئۇپۇق سهۋىيىسىده بولمىسىمۇ، لېكىن شۇنداق تۇرۇشلۇق 
يهنىال يهر شارى بىلىدىغان تۈزۈم، قىممهتلهر ۋه ھهزارهتلهرگه 

. لىي ۋه ئۈستۈن سهۋىيىده بولـۇپ كهلـدىنىسبهتهن بهك ئا
ــانتول  ــرد ك ــشۇناس ۋولف ــته شهرق ــۇ ھهق ــز ب ــىمىس . بى س

ئىــسالمنىڭ كىــشىلهر ئىچىــده ئــادالهتنى «ئهپهنــدىنىڭ 
ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارغـان ئورۇنۇشـلىرى مۇشـۇ 
ساھهدىكى ئورۇنۇشالر ئىچىدىكى ئهڭ كۈچلۈكى، ئىجتىھادىي 

ئۇ ھازىرغا قهدهر . بولۇپ كهلدىتىرىشچانلىقلىرى ئهڭ كۆپى 
» ئهڭ كۈچلۈك ۋه كۆپ تىرىشچانلىقالرنى سهرپ قىلىۋاتىدۇ

دېـــگهن ســـۆزىنى ۋه ئۇنىڭـــدىن باشـــقا شهرقـــشۇناسالرنىڭ 
ـــۈك  ـــڭ تۈرل ـــدىلىكلهرنىڭ ھاياتلىقنى ـــسالمىي ئاالھى ئى
باسقۇچلىرىغا قهدهر قانداق كېڭىيىپ، ئهينى دهۋرده پۈتـۈن 

نلىقىنى، بۈگۈنكى يېڭى ياۋروپا يهر شارىنى ئۆز ئىچىگه ئالغا
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ــمه  ــڭ ھهم ــويغىنىش ھهرىكهتلىرىنى ــاخىرقى ئ ــڭ ئ ئۆزىنى
باســـقۇچلۇق تهرهپلىرىنـــى ئىـــسالمدىن قوبـــۇل قىلىـــپ، 
ـــۆزلهپ  ـــشكهنلىكلىرىنى س ـــا ئېرى ـــدهك يورۇقلۇقق بۈگۈنكى

  . ئۆتكهنىدۇق
ــارار  ــۇر ق ــسىده چوڭق ــسانىيهت ئىدىيى ــۇلمانالر ئىن مۇس

لىرىنى ياۋروپا ئهھلى سهلب ئۇقۇم» ئىنسانىيهت«ئالدۇرغان 
‐‐  ئۇرۇشى جهريانىدا بىر قېتىم ئۇچراتقان بولسا، ئاندولۇس

ئىـــــسپانىيه ۋه شـــــىمالىي ئافرىقىـــــدىكى ئىـــــسالمىي 
ئۇنىۋېرســىتېتالردا يهنه بىــر قېــتىم ئۇچرىتىــپ بىروفلىــت 
ئېيتقاندهك، بۇ ئۇقۇمنى بۈگۈنكى مهدهنىيلهشكهن دۇنيا بهرپا 

ىڭ ھهممىــسىگه كىرگــۈزدى ۋه بولغــان مهدهنىــي ئاساســالرن
  . ئارىالشتۇردى

خىياللىرىغا رهسۇلۇلالھ -قىسمهن مۇسۇلمانالرنىڭ زهئىپ
ئهلهيھىسساالم ۋه خهلىپه راشىدىنالرنىڭ ھاياتىدىن كېيىن 

، »ئىسالم تۈگهپ كهتتى«، »ئىسالمنىڭ دهۋرى ئاخىرالشتى«
دېگهنـدهك بىـمهنه، ئىزغىـرىن » ئىسالم كهلمهسكه كهتتى«

ىڭ پهيـدا بولۇشـى ھهقىـقهتهن خاتـا، ھهم سـېپى خىيالالرن
نهمۇنىلىك ۋه ئۈلگىلىك دهۋرنىڭ . ئۆزىدىن ئهخمىقانىلىقتۇر

دهۋرىنىڭ » ئاددىيلىق» «ئىسالم تارىخىدىكى«ئاخىرلىشىپ 
باشالنغىنى راست، گهرچه بۇ ئاددىيلىق ئىسالمغا نىسبهتهن 
ئــاددىيلىق بولــسىمۇ، لــېكىن يهر شــارى ئۈســتىدىكى ئهڭ 

  .  ئهڭ ئۇلۇغۋار دهۋردۇرئالىي،
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لېكىن، ھهقىقهتتىن بۇرۇلـۇپ كېـتىش اليىھىـسى شـۇ 
  . چاغدىن باشالندى

مۈلۈك سىياسىتىدىكى -ھۆكۈمرانلىق سىياسىتى ۋه مال
ئىسالمىي پرىنسىپالرنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ئهۋۋىلى ئـۇمهۋىييه 

ــــدىن باشــــالندى چــــۈنكى، ئىــــسالم . سۇاللىــــسى دهۋرى
مهسـلىھهت كېڭهشمىـسى بىـلهن » شۇراالر«ىده كۆرسهتمىس

تــۈزۈمى ئــۇمهۋىيلهر » خهلىپىلىــك«ســايالپ چىقىلىــدىغان 
تۈزۈمىدىكى سۇالله پادىشاھلىققا » مىراس«دهۋرىدىن باشالپ 

سـىتهملىرى ۋه مۇسـتهبىتلىك -بـۇالر زۇلـۇم. ئۆزگهرتىلدى
بىرىدىن مىراس ئېلىـشىپ، ئهمىـرلهر ۋه -تۈزۈملىرىنى بىر

يـورۇقلىرى دائىرىـسى ئىچىـده ھوقـۇق -قىنسۇلتاننىڭ يې
  . فېئودالىزمغا ئوخشايدىغان يېرىم فېئودالىزمغا ئايالندى

لېكىن، بىر پۈتۈن مهجمۇئهسىدىكى ئىسالمىي جهمئىيهت 
ئهھۋال قانداقال بولمىسۇن ئىسالمىي جهمئىيهت سـۈپىتىده 

بۇرۇلـۇش ۋه بۇزۇلۇشـنى . ياشاشنى داۋامالشـتۇرۇپ كهلـدى
ىش پهقهت مهركىزى ھۆكۈمهت پـايتهختتىال كهلتۈرۈپ چىقىر

ــسىدىن  ــۇش ئومۇمىيلىــق نۇقتى ــۇ بۇزۇل ــۇپ، ب ــان بول بولغ
ــسبهتهن  ــشاھالر ۋه باشــلىقالرغا نى بولماســتىن، پهقهت پادى
ھۆكۈمرانلىق سىياسـىتىدىكى چېرىكلىـك ۋه ئىقتىـسادىي 

چېچىپ، ئىسراپخورلۇق -جهھهتتىكى ھهددىدىن زىياده بۇزۇپ
. هتتىكى قىسمهن بۇزۇقچىلىق ئىدىقىلىدىغان ئايرىم جهھ

ــــۇپ  ــــڭ بۇرۇل ــــۈمرانالر ئۆزلىرىنى ــــۇ ھۆك ــــېكىن، ئاش ل
ـــشلىرى  ـــشىلهرنىڭ ئى ـــنهزهر كى ـــشلىرىدىن قهتئىي كېتى
ــدۇراتتى ۋه  ــارار ئال ــسىپلىرىنى ق ــسالم پرىن ــسىدا ئى توغرى

  . شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىالتتى
ــېقىن ــڭ ۋه ي ــاغالردا ئۆزلىرىنى ــڭ -بهزى چ يورۇقلىرىنى

مۈلۈك مهسىلىلىرىده شهخسىيهتلهرگه -مرانلىق ۋه مالھۆكۈ
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خــاس دوقۇنۇشــالر كېلىــپ قالــسا ئهگىــپ ئۆتــۈش يــولىنى 
  . تۇتقانلىقىنى نهزهرده تۇتمىغاندا

ــسىدا  يۇقىرىقىالرنىــڭ بۇزغۇنچىلىــق ئىكهنلىكــى توغرى
گۇمان يوق، لېكىن بۇ بۇزۇقچىلىق بىز ئېيتقاندهك، ئايرىم 

ولۇپ، ھۆكۈمهت مهركىزىدىن ھالدىكى قىسمهن بۇزۇقچىلىق ب
ــازغىنه  ــۇم ئ ــر ئۇچ ــۆتمىگهن بى ــيهتكه ئ ــسالمىي جهمئى ئى
كىشىلهردىن باشـقا مۇسـۇلمانالرنىڭ كۈنـدىلىك تۇرمۇشـىغا 

ئۇالر ساپ ئىسالمىي ئۇقۇمالر . يامان تهسىر كۆرسىتهلمىگهن
ئىچىده ھايات كهچۈرگهن ۋه بۇ ئۇقۇمالر ئۇالرنىڭ ھايـاتىنى 

ېئال ئهمهلىي دۇنيادا شهخسهن ئالالھ تۇراقالشتۇرغان، ئۇالر ر
-شان-ئۆز پهيغهمبىرى ۋه مۇئمىنلهرگه قارار قىلغان ئىززهت

  . شهرهپنى ھېس قىلغان
ئىمــان مــۇئمىنلهر كۆڭلىــده بارلىققــا كهلتۈرىــدىغان 
ئۈستۈنلۈكنى ھېس قىلغان، ئىمان ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه 

شلىك تېگىشلىك ۋه ئۆزلىرى ياشـىغان جهمئىـيهتكه تېگىـ
ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇيرىغان چوڭ پهرزلهرگه تهۋه بولۇشنى 
ھېس قىلغان، مۇئمىنلهرنى ئۆزئـارا بىـر يهرگه توپاليـدىغان 
ئىــسالمىي قېرىنداشــلىقنى ھــېس قىلغــان، ئــۈممهتنى 
بىرلهشتۈرىدىغان، بىرلىككه كهلتۈرىدىغان دوستلۇق ۋه ئۆزئارا 

ۋه قايسى بهلكى، قايسى ئىرق . ھهمكارلىقنى ھېس قىلغان
تىلدىكى بىر مۇسۇلمان مۇسۇلمانالر ئولتۇراقالشقان قايـسى 
قىتئه يـاكى قايـسى رايونغـا كىرسـه، شـۇ جاينىـڭ ھـاكىم 
باشلىقلىرىنى نهزهرده تۇتمىغاندا، ئاشۇ يهردىكـى ھهربىـر ۋه 
ھهممه مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىغا ئايلىنىدىغان، ئـۇالردىن 

ه قېرىنداشلىق مۇھهببهت، دوستلۇق، ھهمكارلىق ۋ-مېھرى
مۇئامىلىلىرىگه ئۇالر ئۆزلىرىگه نېمىنى بهرسه، ئۇنىڭغا شۇنى 

پهزىلهتلىك شهھهر «بېرىدىغان خۇددىي خىيال دۇنياسىدىكى 
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دىن كۈتۈلىدىغان پهزىلهتلهرنى ئۇ يهر ۋه بۇ يهردىكى »ئاھالىسى
قېرىنداشلىرىدىن ئورتاق ھېس قىلىدىغان، مال ھهقىقهتهن 

ــڭ  ــشئالالھنى ــۈلكى، كى ــشىدۇ، م ــالالر ئورتاقلى ــۇ م ىلهر ب
بايلىقتىن تىقىلىپ ئىشلهتكىلى يهر تاپالمايدىغان بايلىق 
كهمبهغهللىكتىن مهھرۇم قېلىپ توپـا بىـلهن تهڭ بولـۇپ 
كېتىدىغان كهمبهغهللىك بولمايـدۇ دېـگهن تۇيغـۇنى ھـېس 
قىلغان، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ شهخسىي پائالىيهتلىرى ئالالھ ۋه 

 مهقـــسىتىگه ئۇيغـــۇن بولۇشـــى ئۇنىـــڭ ئىـــراده قىلغـــان
ئالالھنىـڭ ‐‐  كېرهكلىكىنى ھېس قىلغان ھالدا ئىسالم 

دىنىنىڭ پۈتۈن يهر شارىنىڭ ئهڭ چهت يىراق يهرلىرىگه قهدهر 
ــرمىگهن  ــسالم كى ــۇق ئومۇملىشىــشى، ئى كېڭىيىــشى، تول
ھېچقانداق جاي بولماسلىقى ئۈچۈن ئهمهلىي ھهرىكهتلهرنى 

-لىرىده بار بولغان بارلىق كۈچبۇالر ئۈچۈن ئۆز. ئېلىپ باردى
بۇ تىرىشچانلىقالر . تاقهت ۋه تىرىشچانلىقالرنى سهرپ قىلدى

ــسابلىنىدۇ ــشچانلىق ھې ــا تىرى ــده ئهڭ كاتت ــۆز نۆۋىتى . ئ
ــق  ــا داۋاملى ــهرىئىتى ھاياتلىقق ــڭ ش ــقهتهن ئالالنھى ھهقى
كېرهكلىك بولغان مهنبه، كىشىلهرنىڭ ھاياتىغا ھۆكۈمرانلىق 

مۇناسـىۋهتلهرنى -تتۇرىسىدىكى ئـاالقهقىلىشقا، كىشىلهر ئو
ئىنتىزامالشتۇرۇشتا ئالالھنىڭ شهرىئىتى بىردىنبىر دهستۇر 

ئـۇالر ئۈسـتۈنلۈك ۋه . بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا دهستۇر يـوق
قۇۋۋهتنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ۋه ئومۇمىيۈزلـۈك پۈتـۈن -كۈچ

ــكه  ــۇرى بولغــان ئىــسالم تهرهپ ئىنــسانىيهتنى ئالالھنىــڭ ن
ن رېئال دۇنيادا ئىلىم، ئهمهل، ھهرىكهت ۋه يېتهكلهش ئۈچۈ

ــش  ــي ئى ــلهن ئهمهلى ــارلىقالر بى ــشچانلىق قات ــوغرا تىرى ت
ئـۇالر مۇشـۇالرنى ھـېس قىلغـان ھالـدا . قىلىشلىرى الزىم

ئۇالر مۇشۇالرنى قىلغاندا . ئهمهلىي ھهرىكهت قىلىپ ياشىدى



 

 152

ئانــدىن تــارىخ ئېتىــراپ قىلغــان ھايــاتلىق تهرهپلىرىنىــڭ 
  . ئىشغالىيهتلهرنى قولغا كهلتۈرهلىدى-تھىھهممىسىده په

  
  

  ئابباسىيالر دهۋرى
  

  . شۇنىڭدىن كېيىن ئابباسىيالر دهۋرى يېتىپ كهلدى
بۇ دهۋرده پارسـالر دۆلهتنىـڭ سىياسـىي ئاپپـاراتلىرى ۋه 

ئىـسالمىي «. دۆلهتنىڭ تهشكىلىي ئاپپاراتلىرىغا ئارىالشتى
المىي ئىدىئالىــستىك رېئــاللىقتىكى ئىــس» پىكىرلهرگىمــۇ

تهسهۋۋۇرغا يات نهزهرىيه پهلسهپهلهر، سـوفىزمدهك بهزى يـات 
شـۇنداقال، مهركىـزى . ئۇقۇمالر سىڭىپ كىرىشكه باشـلىدى

. ھۆكۈمهتكىمۇ تۈرلۈك ئهخالقىي چېرىندىلهر بۆسۈپ كىردى
ــوردا ــڭ ئ ــڭ تهۋهلىكلىرىنى ــرلهر ۋه ئۇالرنى ــپه، ئهمى -خهلى

دۇرۇش قهسـىرلىرىده ئىــسالم ئېتىــراپ قىلمايــدىغان، ســىغ
ــــــۇمكىن بولمايــــــدىغان، كىــــــشىنىڭ تېنىنــــــى  م

مهئــسىيهت، -تاماشــا، گۇنـاھ-شـۈركهندۈرۈۋېتىدىغان ئويـۇن
ــا ــسراپخورلۇق، جاپ ــتىن -ئى ــاالل ئهمگهك ــهققهت ۋه ھ مۇش

-چۆرىلهر، ناخشا-قېچىش، تىرىشچانلىقتىن يالتىيىش، قىز
نومۇسنى بىلمهيـدىغان، پهقهت -ئۇسسۇلالر، مۇزىكانتالر، ئار

تاشقاننى مهزه -شقۇزۇپ، داستىخاندىن ئاشقانچۆنتىكىنى تو
قىلىپ يېيىشنى ياخشى كۆرىدىغان كۆڭۈل ئاچقۇچى قىزالر، 

ئۇسسۇلچىالر، شائىر، يازغۇچى، مهدداھالرنىـڭ كـۆپ -ناخشا
بولۇشى، قهسىرلهرنىڭ ئهۋرهزلىرىـدىن چىققـان چىرگىنـدى 
ـــــڭ  ـــــۈچى ئهدىبلهرنى ـــــسىقچىلىقالرنى مهدھىيىلىگ سې

ئىــسالمىي ھهقىقهتلهرنــى » پهن-ىــمئىل«ئهتىۋارلىنىــشى، 
مهنبه قىلغان، ئىسالمىي ھهقىقهتلهردىن بارلىققا كهلگهن ۋه 
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ــسالمىي پهن  ــي ئى ــان ھهقىقى ــمه قىلىنغ ــدىن تهرجى ئۇنىڭ
پاراغهتنىـڭ ۋه -بولۇشتىن يىراق قىلىنىپ، بهزىـده راھهت

تاماشـانىڭ ســايمىنىغا ئايالندۇرۇۋېتىلىــشى -بهزىـده ئويــۇن
ېرهك مهنىلهر توغرىسىدىكى تهبىرلهرنىڭ ئۇنىڭدا ھاياتلىققا ك

  ... تولىمۇ ئاز بېرىلىشى 
يۇقىرىقىـــدهك ئىـــشالرنىڭ ھهممىـــسىنىڭ ئىـــسالمىي 

. جهمئىيهتلهرگه تهتۈر تونۇش كهلتۈرگهنلىكىده شـهك يـوق
لېكىن، بىز بارلىق ئىـسالمىي جهمئىيهتلهرنىـڭ ئهخالقـى 

كۆرۈنۈشـىگه يېمىرىلگهن بـۇزۇق مهركىـزى ھۆكۈمهتلهرنىـڭ 
ــاراغهت ۋه ئهيــشى-اساســهن راھهتئ ئىــشرهتكه بېرىلىــپ -پ

ــپه ــايهتكىرانه خهلى ــكهن جىن ــڭ -كهت ــلىقالر ۋه ئۇالرنى باش
چاپارمهنلىرىنىــڭ قهســىرلىرىگه سېلىــشتۇرۇپ ئوخــشاش 

  . تهسهۋۋۇر قىلساق ھهقىقهتهن خاتاالشقان بولىمىز
گهرچه تارىخ كىتابلىرى، خۇسۇسهن غهربنىڭ يازغۇچىلىرى 

كى ئىسالمنىڭ مۇشۇ خىلدىكى كۆرۈنۈشلىرىنى ئاشۇ زامانالردى
ئاالھىده گهۋدىلهندۈرۈشكه چىڭقىلىـپ كـۈچهپ كهتـكهن ۋه 
پهۋقۇلئادده كۆڭۈل بۆلگهن بولسىمۇ، ھازىرقىدىن بىر ئهۋالد 
ئىلگىرىكى مۇسۇلمانالرنىڭ تارىخىنى بىلگۈچىلهر ھۆكۈمهت 
مهركىزىدىكى كىشىلهرنىڭ قانداق تۇرمۇش كهچۈرىدىغانلىقى، 

كهنـت كىـشىلىرىنىڭ قانـداق -المىي يۇرتالردىكى يېزائىس
ــدىغانلىقىنى ئۇقىــدۇ ــاتلىق . تۇرمــۇش كهچۈرى ئىككــى ھاي

ئوتتۇرىـــسىدا ئهڭ زور پهرقنىـــڭ بـــارلىقىنى، مهركىـــزى 
ـــۆز  ـــپ ئ ـــتهك قىلى ـــۇزۇقچىلىقنى دهس ـــۈمهتتىكى ب ھۆك
ئهنئهنىلىرىنى ساقالپ قالغان، پايتهخت ۋه ئۇنىڭ ساراڭالرچه 

ىدىن ئــۆزىنى يىــراق تۇتقــان ئومــۇمىي ئىــشرهتلىر-ئهيــشى
جهمئىـــيهت كىـــشىلىرىگه نىـــسبهتهن كۆڭـــۈل بۆلۈشـــكه 

بىز بۇ يهرده مۇسۇلمانالر . يارىمايدىغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ
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ــرى« ــارىخىنى » خهلىپىلى ــشاھلىرىنىڭ ت ــڭ پادى ۋه ئۇالرنى
بۇزماقچى ئهمهس، لېكىن ئىسالمىي جهمئىيهتلهر تارىخىنى، 

 بارلىققا كهلتۈرگهن ۋه ئـۆزلىرى ئۈممهتنىڭ كوللېكتىپىنى
قوبــۇل قىلغـــان پىكىـــرى ھهقىقهتلهرنـــى ئهمهلىيىتىـــده 

ئاددىي شهخسلهرنىڭ تارىخىنى ئالدىڭىزدا شهكىللهندۈرگهن 
  . قويماقچىمىز

ــــدىن ئاشــــقان  ــــز ئېيتقانــــدهك، مهركهزده ھهددى بى
پۈتـۈن جهمئىـيهتكه » كىچىككىنه نهرسـه«بۇزۇقچىلىقتىن 

گهن بولـسا، بـۇ بــۇزۇقچىلىقنى تهتـۈر چۈشىنىـشنى كهلتـۈر
ئومۇمىيۈزلۈك جهمئىيهتكه سېلىشتۇرغاندا، ئۇ بهك خۇنـۇك 

  . نهرسه ھېسابلىنىدۇ
تاماشـاالر ۋه -چوكان، ئويـۇن-شاراب، قىز-ئهگهر ھاراق

نهرسه بولغان ۋه » سۆيۈملۈك«مۇزىكىالر مهركهز قهسىرلىرىده 
ــۇده  ــالالر بىھ ــۇن م ــدا نۇرغ ــۈرۈش يولى ــا كهلت ــۇالرنى قولغ ب

-مۇشهققهتلىرى ۋه قان-ورىۋېتىلگهن ۋه ئىنسانىيهت جاپاس
تهرلىرى بىھۇده چىقىم قىلىنغان بولسا، شۇ چاغنىڭ ئۆزىده 
ئاشۇ مهركهزده قهسىرلهرنىڭ غهۋغـالىرى، ھهددىـدىن زىيـاده 

ئىشرهتلىرىدىن ئۆزلىرىنى يىراق تۇتۇپ، ئۆز -بىھۇده ئهيشى
رنى يېزىپ دىلى بىلهن بېرىلگهن، كىتابال-ئهمهللىرىگه جان

ـــدىغان،  ـــمه قىلى ـــن تهرجى ـــقا تىلالردى ـــدىغان، باش چىقى
ئىش ئورۇنلىرى ۋه خۇسۇسىي ، »رهسهتخانىلىرى«ئۆزلىرىنىڭ 

كىتابخانىلىرىدا ئىلمىي تهتقىقاتالر بىلهن شۇغۇللىنىدىغان 
ئــالىمالر بولغــان، فىقھــى دهرســلىرىگه كىرىــشىپ، فىقھــى 

غا دېڭىزىنـــى ھاســـىل قىلىـــدىغان، ئىـــسالم مىراســـلىرى
ــدىن ــڭ -يېڭى ــسالمىيهت روھىنى ــان ئى ــاپ بولغ ــى س يېڭ

مىراســلىرىنى قوشــىدىغان فهقىھــلهر بولغــان، ئالالھنىــڭ 
زېمىنىنى ئېكىسپېدىتسىيه قىلىـپ، ئالالھنىـڭ بىپايـان 
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ــۇ  ــۇش ۋه ب ــشالرنى ئۇق ــى بايقىلى ــارىدا يېڭ ــى يهر ش زېمىن
ــان  ــوغرا ۋه ســاپ بولغ توغرىلىــق ئىخالســمهنلىك بىــلهن ت

رنى يېزىـپ قالـدۇرۇش ئۈچـۈن ئېرىـشكهن ئىلمىي بايقاشـال
ھاسىالتالر ۋه ئوتتۇرىغا قويۇشالردا ئىلمىي بولۇش، ئهمهلىي 

نازۇك بولۇش، ئامـانهتلهرنى تولـۇق ئـادا -بولۇش، ئىنچىكه
ـــان  ـــگه بولغ ـــا ئى ـــده ئىمتىيازغ ـــلهن ئاالھى ـــش بى قىلى
جۇغراپىيىچى ئالىمالر بولغان، زېمىننى ئارىالپ كىشىلهرنى 

كه دهۋهت قىلىش ئۈچۈن جۇڭگو، ھىندونوزىيه ئىسالمغا كىرىش
... ۋه بۇ ئىككىسىدىن باشقا ئاسىيانىڭ ئهڭ چهت جايلىرى 

سۇداننىڭ شهرقى ۋه غهربىگه قهدهر بارغان، بىر قىتئهدىن يهنه 
بىر رايوندىن يهنه بىر رايونغـا يۆتكىلىـپ ... بىر قىتئهگه 

هر بولغـان، ھ» دهۋهتچىـلهر«يۈرۈپ تهشۋىقات ئېلىپ بارغان 
سالم دۈشــمهنلىرىگه قارشــى جهڭ مهيــدانىغا ماكانــدىكى ئىــ
قاپالنالر قولىغا -قاپالنالر كهبىي، ياق شىر-كىرىدىغان شىر

شۇنداقال . الر بولغانىدى»مۇجاھىد«سۇ قويۇپ بېرهلمهيدىغان 
شهھهرلهر » ئاددىي شهخسلهر«بۇالردىن سىرت جهمئىيهتتىكى 

م قىشالقالردىكى كىشىلهر مۇسۇلمان ھالىتىده ئىسال-ۋه يېزا
روھى بىلهن كۈندىلىك ھاياتىغا ئىسالمنى ھۆكۈمران قىلغان 

ــىغانىدى ــدا ياش ــڭ . ھال ــڭ ۋه پهيغهمبهرنى ــۇالر ئالالھنى ئ
ھـااللنى قولغـا يېتهكلىشى بىلهن ھارامدىن سـاقالنغان ۋه 

تىرىشچانلىقالر قىلغان ھالدا، ئىـسالم -كهلتۈرۈشكه سهئيى
ــارلى ــدىن كېلىــپ چىققــان جهمئىيهتنىــڭ ب ق ئهنئهنىلىرى

  . ئهنئهنىلىرىنى مۇھاپىزهت قىلغان ھالدا ياشايتتى
يۇقىرىدا ئېيتقانلىرىمىز ئۆزھـال تهبىئهتنىـڭ مهنىـسى 
ئهمهس، چۈنكى بۇ جهمئىيهت ھهقىقهتهن ئۆزىنىـڭ بـارلىق 

ــش ــك ۋه -ئى ــشتا نهمۇنىلى ــتهرهپ قىلى ــى بى ھهرىكهتلىرىن
ــده قايــسىبىر  پهزىلهتلىــك بولمىغــان، چــۈنكى زېمىــن يۈزى
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تــارىخ دهۋرلىرىنىــڭ قايــسى بىرىــده بولــسۇن، جهمئىيهتــته 
ئالالھنىڭ ‐‐ رهسۇلۇلالھ . بۇنداق ھادىسه بولۇپ باقمىدى

 ئۆز كۆزى بىلهن تهربىيىلهپ ‐‐ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 
چىققان جهمئىيهتمۇ بۇنىڭ ئىچىده، لېكىن ئۇنىڭ مهنىسى 

. يامـانلىقتىن ئۈسـتۈن تۇرىـدۇ-بۇ جهمئىيهتته ياخشىلىق
ــارتقۇچىالر ئۈســتىدىن ئۈســتۈنلۈ ــۆۋهنگه ت ــارتقۇچىالر ت ككه ت

غالىب كېلىدۇ، پهزىلهتلىك ئهنئهنىلهر بىتچىت قىلىنغـان 
  . غالىب كېلىدۇ دېگهنلىكتۇريامان ئهنئهنىلهر ئۈستىدىن 
جهمئىـيهت پۈتـۈن كوللېكتىـپ ئابباسىيالر دهۋرىـدىكى 

ھالىتىده ئۇمهۋىيلهر دهۋرىدىكى جهمئىيهتلهردىن بىر دهرىجه 
، »مۇسۇلمان«لېكىن، بۇ جهمئىيهت تېخىچه . هن تۇرىدۇتۆۋ

ئۇالر ئۇ يهر ۋه بۇ يهردىكى ئۇقۇمالردا بۇرۇلۇپ كهتكهنلىكىدىن 
  . قهتئىينهزهر تېخى ئىسالمىي ئۇقۇمالر ئاساسىدا ياشايدۇ

 
       

  
  

  تۈرۈكلهر دهۋرى
  

كېيىن ئوسمانلى تۈرۈكلىرى ئىسالم ئهنئهنىلىرىگه ئىگه 
گهرچه تۈرۈكلهر ھهربىي ساھهده ئىسالم ئۈچـۈن ئـۆز . بولدى

تاالنتلىرىنى نامايان قىلىپ ئىسالم ئۈچۈن ئۇلۇغ ئىشالرنى 
روياپقـا چىقارغـان بولــسىمۇ، لـېكىن ئىـسالم تۈرۈكلهرنىــڭ 
قولىدا ئاجايىپ جاپالىق كۈنلهرنى باشتىن ئۆتكۈزۈپ، ئهڭ 

ــا زور چېكىــنىش ۋه ئىــسالم ئۇقــۇملىرى قاتمــال ئۇقۇ مالرغ
توغرىسىنى ئېيتقانـدا، ئىـسالم ھهقىـقهتهن . ايالندۇرۇلدىئ

ئۇالرنىــڭ قوللىرىــدا قېتىــپ قالــدى، جانــسىزالشتۇرۇلدى، 
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ئىسالمنىڭ . ئۆسۈش ۋه تهرهققىي قىلىشتىن توختاپ قالدى
ئهڭ ئاالھىده ئوبرازلىرىنىڭ بىرى ئۇ مهيدانغا كهلگهن كۈندىن 

ــكهت«باشــالپ  ڭ ئۆزىنىــڭ يۈزلىنىــشلىرىنى. ئىــدى» ھهرى
-پهتھـــى. ھهممىـــسىده ئهمهلىيهتچـــان ھهرىـــكهت ئىـــدى

ئىرپان مهيدانلىرى، فىقھى -ئىشغالىيهت مهيدانلىرى، ئىلىم
مهيدانلىرى، ئىقتىساد مهيدانلىرى، ئىجتىمائىي مهيدانلىرى، 
پىكىر مهيدانلىرى، سىياسىي مهيدانلىرى، دېمهك ھاياتلىق 

نىـدا تهرهپلىرىنىڭ ھهربىـر ۋه ھهمـمه تهرهپلىرىـدىكى مهيدا
ئوسـمان تـۈرۈكلىرى ئىـسالم . ھهرىكهتچان ھهرىكهت ئىـدى

ئىشغالىيهت مهيدانىـدا -ئهنئهنىلىرىگه ئىگه بولغاندا پهتھى
ئۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ھهربىـي تـاالنتى ۋه ئهسـكىرىي كـۈچىنى 

لېكىن، . كۆرسهتتى ۋه مۇشۇ ساھهگه ئاالھىده كۆڭۈل بۆلدى
 قاتماللىقالرنى ئۇالر باشقا مهيدانالردا ئهيىبلهشكه تېگىشلىك

  . پهيدا قىلدى
ئۇالر ئىلىم ۋه ئىلمىي ئىشالرغا ئانچه ئهھمىيهت بېرىپ 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالمنىڭ ئىلمىي تهرهققىياتى . كهتمهيتتى
ــدى ــاپ قال ــازىرقى . توخت ــالىقالر ھ ــدا ياۋروپ ــۇ چاغ دهل ش

ــلىرىنى  ــشنىڭ ئاساس ــي ئويغىنى ــى ئىلمى ــدىكى يېڭ زامان
بــۇ ئهھــۋال . قىلىۋاتــاتتىئىــسالمىي مهنــبهلهردىن قوبــۇل 

ئۇالردىكى بارچه تارىخچىالرغا ئايدىڭ، ئۇالر بىردهك ئېتىراپ 
  . قىلىدۇ

قائىدىلىرى بىـلهن يىلتىزلىـق -ئۇالر فىقھىنى ئۇسۇل
ئۇالرغا تهقۋالىق تـۈرتكه بولغـان نهرسـىلهرنىڭ . بىلمهيتتى

ھهممىسى ھهرىكهتته تۇرغۇزۇلغان فىقھى مىراسـالر بولـۇپ، 
  . دا توڭلىتىپ قويغانىدىئۇنى ئۆز ھالى

ــسىدا  ــر سايى ــسالمىي پىكى ــڭ ئى ــى جهمئىيهتنى فىقھ
ئىزچىل ئۆسۈپ تهرهققىي قىلىشتىن ئىبارهت بولۇپ، كېيىن 
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فىقھىنىڭ بىر ئىزدا توختـاپ جانسىزلىـشىپ قېلىـشى ۋه 
ئىسالمىي جهمئىيهتنىـڭ بىـر ئىـزدا قېتىـپ قېلىـشى بـۇ 

پ قېلىش توختاپ قېلىش ئهڭ زور قورقۇنچلۇق يامان توختا
بولۇپ، ئىسالمىيهت ئۆزىنىڭ شۇنچه ئۇزۇن تارىخىدا بۇنىڭدىن 
يامان، ناچـار، پاسـسىپ ھـالهتكه گىرىپتـار بولـۇپ باققـان 

  . ئهمهس
ئادهتلهر ۋه -قالغان ئۆرپجهمئىيهتنىڭ ئۆزلىرىگه مىراس 

ئـادهت ۋه -لېكىن، بۇ ئۆرپ. ئهنئهنىلهرنى ساقالپ قېلىشى
 بولغـان مهنـا ئۇقـۇملىرىنى ئهنئهنىلهر ئۆزىنىـڭ ئۆزىـده بـار

يوقىتىپ قويۇشى، بۇ ئهنئهنىلهرنى جانسىز تاشقى كۆرۈنۈش 
ئۆز زاتىدىكى بۇ مۇقهددهس . كه ئايالندۇرۇپ قويىدۇ)رهڭۋازلىق(

ــسىمۇ  ــسهتكه يهتكۈزهلمى ــۆزلىگهن مهق ــۈش ك ــقى كۆرۈن تاش
خۇددى تۈرۈكلهر ئاياللىرىنىڭ روپـاچ . مۇقهددهس بولۇۋېرىدۇ

ــا ئوخــشاش، ــڭ بولغىنىغ ــۇش جهمئىيهتنى ــابلىق بول  ھىج
ئاخىرقى كۈنلىرى ئوردا سىرتقى كۆرۈنۈشى بولۇپ، دۆلهتنىڭ 

ــۇ  ــشالر ب ــايان ئى ــق ۋه ناش ــۈز بهرگهن بۇزۇقچىلى ــده ي ئىچى
ـــۇقتىنى ئىـــسپاتاليدۇ چـــۈنكى، ھىجابالنغـــان ئايالغـــا . ن

ئىنـساننىڭ كــۆزى يهتمهيــدۇ، ھىجــاب ھىجــاب ئىچىــدىكى 
ئىـسالمغا كېلىـدىغان . ۇناتوغرا ئىـشالرنى يوشـۇرۇپ قالىـد

ھهقىقىي خهتهر مۇشـۇ ئېچىنىـشلىق توختـاپ قېلىـشتىن 
قايسىبىر پىكىـر يـاكى نىزامغـا ئۇنىـڭ ئۆسـۈپ . باشالندى

تۇرۇش ۋه تهرهققىي قىلىشى توختـاپ قېلىـشتىن بهكـرهك 
خهتهرلىك نهرسه بولسۇن، ئۆزىـده بـار كۆرۈنۈشـلهر ئۈسـتىده 

چۈنكى، . سۇنقېتىپ قېلىشتىن بهك خهتهرلىك نهرسه بول
قاتمالالشتۇرۇلۇپ پاسسىپ ھالهتكه چۈشۈپ قالغـان پىكىـر 
ياكى تۈزۈم چوقۇم ھالهك بولۇش ۋه يوقۇلۇش گىردابىغا قاراپ 

  . ماڭىدۇ
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مۇشــۇالرنىڭ ھهممىــسى ســۈپىتىده ئىــسالم ئىچكــى ۋه 
ئهلهملىـك ۋه قوپـال ھادىـسىگه دۇچ -تاشقى جهھهتـته دهرد

ــدى ــۇق تالىــشى. كهل ــتىن ھوق ش، تاشــقى ئىچكــى جهھهت
جهھهتتىن موڭغۇل ۋه تاتارالرنىڭ ھۇجۇملىرى ۋه ئۈزۈلمهي 
داۋاملىشىۋاتقان ئهھلـى سـهلب ھۇجـۇملىرى بـۇ يوچـۇقنى 

ئوسمانىي ھۆكۈمرانلىرى قولىدا بۇ . تېخىمۇ زورايتىپ قويدى
. تاشتهك قېتىـپ توختـاپ قـېلىش ھادىسىـسى يـۈز بهردى

ه دۇچار شۇنىڭ بىلهن ئىسالم كهسكىن ۋه قاتتىق زهربىلهرگ
  . بولدى

ئهھلى سهلب دۇنياسى مـاراپ تۇرۇۋاتقـان بـۇ پۇرسـهتنى 
چـۈنكى، ئـۇالر مۇشـۇنداق بىـر . ھهرگىز قولـدىن بهرمىـدى

ئهھلى . شارائىتنى ئۇزۇن زامانالردىن بىرى كۈتۈپ تۇرۇۋاتاتتى
تۆشـۈكتىكى ھهممىـسى بىـر بولـۇپ -سهلبلهر بۈشـۈكتىكى

الپ، ئاشۇ ئىسالم ۋه بىرىگه ئۇ-ئۆزىدىكى بارچه تاقهتلهرنى بىر
ئۇنىڭ دۇنياسىنى گۇمران قىلىش ۋه ئۇنىڭ ئهھلىگه خاتىمه 

  . بېرىش ئۈچۈن كهلكۈن كهبى يوپۇرۇلۇپ كهلدى
شۇنداق تۇرۇشلۇق ئىسالم ئىچكى ۋه تاشقى جهھهتتىن 
يهتكهن ئاشۇ ئېغىر مۇسىبهتلهرنىڭ ھهممىسى بىلهن تۇرۇپ، 

ۇلــۇش ئىــسالم ئۆلــۈپ كهتتىمــۇ؟ ئۇنىــڭ تهقــدىرىگه يوق
  پۈتۈلدىمۇ؟ 

ــسالم  ــهلبلهردىن ئى ــى س ــش ئهھل ــى ئى ــۇ جهھهتتىك ب
ـــۈچ ۋه  ـــارلىق ك ـــۈن ب ـــۇش ئۈچ ـــتۈن بول ـــىغا ئۈس دۇنياس

ئىـــشقا ســـېلىپ تولـــۇق بىـــر ئهســـىر تهييـــارلىقلىرىنى 
ـــۇالر . تىرىـــشچانلىق ســـهرپ قىلىـــشنى تهلهپ قىلـــدى ئ

ھۆكۈمرانلىقنى قولغا ئالغاندىن كېيىن، ئىـسالمغا خـاتىمه 
تـۈنلهي ۋهيـران قىلىـش ئۈچـۈن ئۆزلىرىـده بېرىش، ئـۇنى پۈ

ــارلىق ھىــيله ــرهڭلهر، سۈيىقهســتلىك -تېپىلىــدىغان ب نهي
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پىالنالرنــى ئىــشقا ســېلىپ يهنه بىــر ئهســىر ۋاقىــت ســهرپ 
  . قىلىشنى تهلهپ قىلدى

 
       

  
  

ئهھلى سهلب ئۇرۇشـىدىن كېـيىن ئاخىرقى قېتىملىق 
ــۈ ــۆزگىرىش ي ــايهت زور ئ ــىدا غ ــسالم دۇنياس ــۇ . ز بهردىئى ب

ۈن تارىختىكى ئهڭ كاتتا ئۆزگىرىش، بۇرۇلـۇپ ئۆزگىرىش پۈت
  . كېتىشنىڭ ئهڭ كاتتىسى بولدى

ئىسالمىي جهمئىيهت بۇنىڭدىن سـهل بـۇرۇن ئـاجىزالپ 
قالغان، ئۆسۈش ۋه تهرهققىي قىلىشتىن بىر ئىزدا توختـاپ 

لېكىن، ئۇ تېخى زاۋاللىققا يول تۇتمىغان، ... قالغان توغرا 
بۇ ... دىده شهكىللهنگهن ئاجايىپ ھهرىكهتچانلىق بۇ ئهقى

ــــنىش ۋه  ــــارلىق تهۋرى ــــى ب ــــانلىق ئىلگىرىك ھهرىكهتچ
ــــڭ  ــــكهن، يهرلىكلهرنى ــــۈرۈپ كهت ــــشلهرنى كۆت سىلكىنى
ھۆكۈمرانلىق تالىشىشى، ھۆكۈمرانلىقنىڭ چېرىكلىشىشى، 
ــۇملىرى  ــهلبلهرنىڭ ھۇج ــى س ــۇلالر ۋه ئهھل ــارالر، موڭغ تات

ــدهك ئىچكــى ۋه تاشــقى  جهھهتــتىن كهلــگهن ئېغىــر دېگهن
بېسىمالر ۋه ھۇجۇمالر بىلهنمۇ يوقىلىش گىردابىغا كېلىـپ 
باقمىغان، بىر مۇددهتلىك مهغلۇبىيهتتىن كېـيىن ئـۆزىنى 

ــشىۋالغان  ــزلىكته ئوڭ ــپ ... تې ــۇ ئاجايى ــسالمدىكى ب ئى
ــمانىيالردىكى  ــپ، ئوس ــدىن ئويغىنى ــانلىق قايتى ھهرىكهتچ

ــــشتىن ق ــــاپ قېلى ــــالهت توخت ــــشلىق ھ ــــا ئېچىنى ايت
تۈرۈكلهرنىڭ ئېغىر بېسىمى ۋه . ھهرىكهتلىنىشكه باشلىغان

كېشهنلىرىدىن ئازاد بولۇش، قايتىدىن ئهسـلىدىكى -زهنجىر
ئهركىن يۈرۈشىنى بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهرىكهتلىنىشكه 
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ۋه سهپهرۋهرلىككه كېلىشكه باشلىغان، ھىجـازدا قوزغالغـان 
» مهھدى«غان چوڭ ، سۇداندا قوزغال»ۋهھھابىيالر ھهرىكىتى«

ھهرىكىتى مۇشۇ ئاجايىپ ھهرىكهتنىڭ قايتا قوزغانلىقىنىڭ 
بــــۇ ھهرىكهتــــلهر ئىــــسالمغا ئۆزىنىــــڭ . مىــــسالىدۇر

ھهرىكهتچانلىقىنى قايتۇرۇپ كېلىدىغان، ئۆزىنىـڭ ئهركىـن 
ــا  ــسانىيهت ھاياتىغ ــدىغان، ئىن ــايتۇرۇپ كېلى ــىنى ق يۈرۈش

ــ ــهھىپىلىرىگه يېڭ ــان س ــپ كېلىۋاتق ــدىن يېزى ى ئىلگىرى
  . سهھىپه، يېڭى قۇرالرنى قوشىدىغان ھهرىكهتلهر ئىدى

لېكىن، ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرى ئاشۇ جانلىك 
ھهرىكهت ئويغىنىشتىن بۇرۇن ئۆزىنىـڭ قهدىمـدىن تارتىـپ 
دۈشمىنىنى مۇنقهرز قىلىش ئۈچۈن ئىسالم دۇنياسىغا نهخ ۋه 

ا ئهھلى سهلبلهر ۋه ئۇالرغ. ئهجهللىك زهربه بېرىپ ئۈلگۈردى
قوشۇلۇپ يهر شارىنىڭ بارلىق شهيتانالر قوشۇلۇپ ئىسالمغا 

كېسىل زهربه بېـرىش، ئـۇنى يىلتىزىـدىن قومـۇرۇپ -ئۈزۈل
تـاقهتلىرى ۋه -تاشالش ئۈچۈن ئۆزلىرىـده بـار بولغـان كـۈچ

ــدار ــالدى-ئىقتى ــشقا س ــابىلىيهتلىرىنى ئى ــى . ق ئىلگىرىك
 قېتىمالردىكى ئۇرۇشالردىكىدهك ئهسكهر ۋه ھهربىـي ئىـشالر

يـاراق ۋه جهڭ ماھـارهتلىرىگه تايىنىـپ كــۆزلىگهن -قـورال
مهقسىتىگه يېتهلمهيدىغانلىقىنى تونـۇپ يهتـكهن بـۇ يـاۋۇز 
ــى ئۇرۇشــقا ئهســكهرلىرىنىال ۋاســىته  ــۇ قېتىمق ــۇنالر ب مهلئ

بهلكى ئهسكهرلهرنىڭ يهنه بىر تهرىپىده ئۆزلىرى ... قىلماي، 
-ىالن ۋه پسۈيىقهستمىكىر، -ئىگه بولغان ئىلىم، ھىيله

تهدبىرلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئىشقا سېلىپ، بىر تهرهپـتىن 
ــنه ــتىن پىت ــر تهرهپ ــسا، يهنه بى ــۇم قوزغى ــي ھۇج -ھهربى

ئىغۋاگهرچىلىــك بىــلهن سىياســىي نهيرهڭۋازلىــق قوزغــاپ، 
شۇنداقال بۇ . ئىسالم تهلىماتلىرىنى سهتلهشتۈرۈپ كۆرسهتتى

رىده سهتلهشتۈرگهن خۇنۇك سۈرهتلهرنى مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبلى
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ــلىدى ــقا باش ــستىئان . ئومۇمالشتۇرۇش ــۇلمانالرنى خرى مۇس
دهۋهتچىلىرىنىڭ قولى ئارقىلىق ناسـارا قىاللىـشىغا كـۆزى 
يهتمىگهندىن كېيىن، ئۇالرنى ئىسالمدىن يۈز ئۆرۈتۈش ئۈچۈن 
قولىدىن كېلىدىغان بارلىق ۋاسىتىلهر ۋه ئىمكانىيهتلهرنى 

چىلىرى ئهھلـى سـهلب تاجـاۋۇز. ئىشقا سېلىشقا باشلىدى
ــاغالردا  ــان چ ــاي قالغ ــسىگه پاتم ــىدا تېرى ــسالم دۇنياس ئى
ــۆز  ــتىش، ئ ــۇپ كې ــدىكى بۇرۇل ــۇلمانالر جهمئىيهتلىرى مۇس

. يۆنىلىــشىگه قــاراپ قىيــان كهبــى ئېقىــشقا باشــلىدى
ئىسالمنىڭ ئۈسـتۈنلۈك، مهيلـى چۈشـكۈنلۈك دهۋىرلىرىـده 
بولسۇن، ھېچبىر ئهسىرده ھهرگىز تېپىلىپ باقمىغان يـات 

دىن جهمئىيهت «بۇ پىكىرلهر . ر تېپىلىشقا باشلىدىپىكىرله
ــۇ؟ ــېمه كهپت ــشىپ ن ــۈزۈملىرىگه ئارىلى ــلهن «، »ت ــن بى دى

دىـن نـېمه ئۈچـۈن «، »ئىقتىسادنىڭ نېمه مۇناسىۋىتى بار؟
-شهخسنىڭ جهمئىيهت بىلهن ۋه دۆلهت بىلهن بولغان ئاالقه

دىـن نـېمه «، »مۇناسىۋهتلىرىگه نېمىدهپ ئارىلىـشىۋالىدۇ؟
ــۈن ك ــي ئۈچ ــارلىق ئهمهلى ــاتتىكى ب ــال ھاي ــشىنىڭ رېئ ى

، »ھهرىكهتلىـرىگه ئارىلىـشىۋالىدۇ؟-پائالىيهتلىرى ۋه ئىش
ــېمه؟؟؟؟؟« ــا ن ــۆرپ«، »دىنغ ــئهنىلهرگه -ئ ــادهتلهر ۋه ئهن ئ

كـېچهككه، بولۇپمــۇ -كىــيىمدىــن نېمىـدهپ «، »نـېمه؟؟؟؟
تۇرۇشــــــىغا -ئايالالرنىــــــڭ كىيىنىــــــشى ۋه يــــــۈرۈش

، »پهننىڭ نېمه ئاالقىسى بار؟دىن بىلهن «، »ئارىلىشىۋالىدۇ؟
ئۇسـسۇل، -دىن نېمىدهپ رادىئو، كىنـو، تىيـاتىر، ناخـشا«

» ئېالنالرغا ئارىلىـشىۋالىدۇ؟-مۇزىكا، تېلېۋىزىيه ۋه گېزىت
ــدا،  ــسقارتىپ ئېيتقان ــېمه قى ــلهن ھاياتلىقنىــڭ ن ــن بى دى

مۇناسىۋىتى بار؟ دىننىڭ ھاياتلىققا نېمه كېرىكى بار؟ زېمىن 
 ئىنسانىيهت رېئاللىقلىرى بىلهن دىننىڭ يۈزىده ياشايدىغان
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كېلىـشكه پىكىـرلهر بارلىققـا ئاالقىسى بار؟ دهيدىغان نېمه 
  . باشلىدى

ــلهن  ــدى شــۇنىڭ بى ــسامال قال ــسهم، روزا تۇت ــاز ئۆتى نام
ئىشالرنى ئۆزۈمنىڭ بىلگىنـى بـويىچه، كۆڭلـۈم خـالىغىنى 
بويىچه قىلسام، ئىقتىسادىي ئهندىزىلىرىمنى يهر شارىدىكى 

سىبىر ئهندىزىلهردىن قوبۇل قىلسام، ئۇ ئىسالمچه ئهندىزه قاي
تۇيغۇلىرىم -پىكىرلىرىم، ھېس-ئوي. بولمىسىمۇ بولىۋېرىدۇ

ـــۆرپ ـــسىمۇ -ۋه ئ ـــسالمچه بولمى ـــرىم ئى ـــادهت ئهنئهنىلى ئ
مهن يهنىال ھهقىقىي بىر مۇسۇلمان بوالاليمهن، . بولىۋېرىدۇ

ىـده دېمهككى، ئىبادهتلىرىم ئىسالمنىڭ بهلگىلىمىسى ئىچ
بولسا، ئىالھىـم كىـم بولـسا مهيلـى، مهن قوبـۇل قىلغـان 
ــدۇ،  ــهرقكه تهۋه بوالم ــدۇ، ش ــكه تهۋه بوالم ــيهت غهرب مهدهنى
ئهنئهنىلىرىم ناساراالرنىڭكىگه ئوخشامدۇ، بۇتپهرهسلهرنىڭكىگه 
ئوخشامدۇ، ئىسالم بىـلهن قىلـچه مۇناسـىۋىتى بولمىغـان، 

ه قوبـۇل ئىسالمنى ئـالالھ نازىـل قىلغانـدهك سـاپ ھـالهتت
ــتۇرۇۋېتىلگهن ۋه  ــدىن ئارىالش ــمهنلهر تهرىپى ــاي، دۈش قىلم
شالغۇتالشتۇرۇۋېتىلگهن پېتى قوبۇل قىلىدىغان مۇسۇلمان 

نىيىــتىم تــوغرا، كۆڭلــۈم ياخــشى . تېپىلىــشقا باشــلىدى
ــۈم  ــولىمهن، مهن كۆڭل ــۇلمان ب ــشى مۇس ــسىال مهن ياخ بول

ىـدۇ، خالىغانچه ياشالر بىلهن، ئهرلهر بىلهن ئارىالشـسام بول
كۆكسۈم ئوچۇق ياكى دۈمبهم ئوچۇق، ياكى ئىككى بىلىكىم 
ۋه ئىككى پاچىقىم ئوچۇق تۇرىدىغان، تولىمۇ نېپىز ياكى تار 
مودا كىيىملهرنى كىيسهم بولىۋېرىدۇ، ھهتتا دېڭىز بويىدىكى 

ــدۇ ــه بولماي ــهممۇ ھېچنهرس ــاچ يۈرس ــالالردهك قىپيالىڭ . ئاي
ىنى ئىشلهتـسهم، خالىغىنىمچه ياسانسام، زىننهت بۇيۇملىر

ھهتتا زۆرۈر تېپىلغاندا يىغىلىشالردا ناخشا ئېيتسام، ئۇسسۇل 
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ئوينىسام بولىۋېرىدۇ دهيدىغان قاراشتىكى مۇسۇلمان ئايـال 
  . بارلىققا كهلدى

ــۇقىرىقىالردىن  ــدىن ي ــڭ دىنى ــشىپ ئۆزىنى ــشىپ تې ئې
ئاشـكارا ھالـدا خهلقـى -سوغۇرۇلۇپ چىققانلىقىنى ئوچـۇق

جانـسىز، «، »قـاالق دىـن«ن، دىننـى ئالهمگه جاكاراليـدىغا
، »ھهرىكهتـــــسىز، توختـــــاپ قالغـــــان قاتمـــــال دىـــــن

مىللهتنىـڭ ئويغىنىـشى، «، »چۈشكۈنلهشتۈرىدىغان دىـن«
ئالغا ئىلگىرىلىشى، تهرهققىي قىلىـشى ئۈچـۈن بـۇ دىننـى 

دىننىڭ بويۇنتۇرۇقلىرىدىن ئازاد «، »پاچاقالپ تاشالش كېرهك
جوقا -لۇشىغا توۋالپ ئاالدېگهن شوئارالرنى بو» بولۇش كېرهك
بارلىققا » مۇسۇلمان ئايال«ۋه » مۇسۇلمان ئهر«سۆزلهيدىغان 

  . كهلدى
يۇقىرىقىدهك بىـمهنه پىكىـرلهر غهرب دۇنياسـى بولغـان 
ئهھلــى ســهلب مۇســتهملىكچىلىرىنىڭ ئىــسالم دۇنياســىدا 

ــاي ــىر ھارم ــى ئهس ــۇق ئىكك ــۈن-تول ــاي، ئ ــسىز -تالم تىن
ىشلىرى ۋه ئۆزىدىكى بـار ئىسالمنى خۇنۇكلهشتۈرۈپ كۆرسىت

ماھارهت ۋه تىرىشچانلىقلىرىنى ئىشقا -بولغان بارلىق ھۆنهر
سالغانلىقىنىڭ مهھسۇلى بولۇپ، لېكىن بۇالرنى قىلغىنـى 
پهقهت مۇشۇ ھهرىكهتال بولماسـتىن، بهلكـى پۈتـۈن دۇنيـادا 
ئورتاق سادا ياڭرىغـان، ئهخـالق جهھهتـتىن يېمىرىلىـشنى 

لىـك دولقـۇنالر ① مادداپهرهستكهلتۈرۈپ چۈشكۈنلهشتۈرگۈچى
ئۇ كىشىلهرنى دىندىن سوغۇرۇلۇپ چىقىـشقا، . پهيدا بولدى

. تىتما قىلىپ چۇۋۇپ تاشالشـقا ئۈنـدهيتتى-دىننى تىتما
ئىنــسانىيهت . پهســكهش ھــايۋانالردىن بولۇشــقا چــاقىراتتى

                                                
ــدىغان ئىــدىيه  ① ــدلهرنىڭ ‐‐مــاددا بىرلهمچــى دهي ــن، پهرۋى  مــاركىس، ئىــنگلىس، دارۋى

 . ئىدىيىسى
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بۇنىڭدىن بۇرۇن بۇنداق مىسلى كۆرۈلمىگهن ئۇچقۇنغـا دۇچ 
ــــگهن ئهمهس ــــۇ يى. كهل ــــۇالر ب ــــشلىك ئ ــــل رگىنى رهزى

ـــتىن  ـــسانىي قېلىپ ـــساننى ئىن ـــسىزلىقنى ۋه ئىن ئهخالق
چىقىرىدىغان بۇ رهزىللىكنى، ئىجتىمائىي ۋه سوسئولوگىيه 

ــي« ــا » ئىلمى ــدۇ ۋه ئۇنىڭغ ــگهپ قويى ــرىگه دۆڭ نهزهرىيىلى
نامىدىكى چوڭ ئاتـالغۇنى قوشـۇپ » تهدرىجىي تهرهققىيات«

  . قويىدۇ
ئىسالم تارىخىدىكى يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى بىر بولۇپ 

  . ئهڭ كاتتا بۇرۇلۇپ كېتىش ھادىسىسى يۈز بهردى
تۆۋهندىكى ئىككى ئابزاستا بىر تهرهپتىن ئهھلى سـهلب 

مىكىرگه توشقان - ۋه ھىيلهسۈيىقهستتاجاۋۇزچىلىرىنىڭ 
بهشرىسىنى ئېچىپ تاشلىساق، يهنه بىر تهرهپـتىن -ئهپتى

بلهرنىڭ دۇنياۋى دولقۇنالرنى بايـان قىلىمىـز، ئهھلـى سـهل
مىكىرلىرىنى ئالدى -ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئىچىدىكى ھىيله

  . دهپ ئاتىدۇق» يهرلىك ئامىلالر«بىز ئۇنى بىلهن باشاليمىز، 
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  يهرلىك ئامىلالر
  
  

مىسىرغا ھۇجۇم قىلىشى بىلهن ئىـسالم فرانسىيىنىڭ 
يامان سهھىپه ... تارىخىدىكى يېڭى بىر سهھىپه ئېچىلدى 

...  
ۇنىڭدىن بۇرۇن ئىسالم دۇنياسىغا تاالي ئهھلى سهلبلهر ب

قېـــتىم ھۇجـــۇمالرنى قىلغـــان بولـــسىمۇ، ھهر قېتىمـــدا 
ئېچىنىشلىق مهغلۇبىيهت بىلهن ئارقىغا چېكىنىپ كهلگهن، 
ئىسالم زېمىنلىرىنىڭ بهزىلىرىده قانچه ئـۇزۇن تۇرۇشـىدىن 
ــۇ تاجــاۋۇزچىالرنى توســۇپ  قهتئىيــنهزهر ئىــسالم قوشــۇنى ب

لهرنى قوغالپ چىقىرىش ئۈچۈن ئېغىر قېلىش، زالىم دۈشمهن
ــسىمۇ  ــۆلىگهن بول ــى ت ــان، زور بهدهللهرن ــى تارتق چىقىمالرن
دۈشمهنلهر ئاخىرى مهغلـۇب بولـۇپ تهقـدىرىگه تهن بېرىـپ 

  . كهلگهنىدى
ئاخىرىـدا . بۇ قېتىم فرانسىيه مىسىرغا ھۇجۇم قىلدى

سـادالىرى » قوزغـال«تهرهپـتىن -خهلقلهر قوزغىلىپ تهرهپ
ــۇالرنى مىــسىرنى تاشــالپ چىقىــپ كۆتۈرۈلــۈپ، شــ ارائىت ئ

ــى  ــۇ قېتىمق ــېكىن ب ــسىمۇ، ل ــستىغان بول ــشكه قى كېتى
ھۇجۇمــدىكى ئهھــۋال ئىلگىرىكــى ئهھۋالالرغــا قارىغانــدا 
ــداق  ســهۋهبلىرىده بوالمــدۇ ۋه نهتىجىــلهرده بوالمــدۇ ھېچقان

  . ئۆزگىرىش پهيدا قىلمىدى
شىمالىي قاھىرهده مهملۇكىيالر قوشـۇنىنىڭ ناپـالىئون 

ــى پهقهت ق ــۇب بولۇش ــشلىق مهغل ــدا ئېچىنى ــۇنى ئالدى وش
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ئهسكىرىي ئىشالردىال مهغلـۇب بولـۇش بولماسـتىن، بهلكـى 
 ئاشۇ ،ئىسالم ئهھدىلىرىدىن بىر ئهھدىنىڭ مهغلۇب بولۇشى

ــى،  ــۇب بولۇش ــڭ مهغل ــهكىللهندۈرگهن پىكىرنى ــدى ش ئهھ
تاشقىن ھاسـىل -رنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا قاينامهكۆڭۈلل

مهغلـۇبىيهت مۇسـۇلمانالر . ۇب بولۇش بولـدىقىلغان مهغل
كۆڭلىگه قاتتىق تهگدى ۋه ئـۇالرنى ئىنتـايىن قوپـال ھهم 

بـۇ قېتىمقـى مهغلـۇبىيهت ئـۇالرنى . قاتتىق سـىلكىۋهتتى
شــــۇنچىۋاال بىئــــارام قىلغــــۇدهك تــــارىختىكى ھهربىــــي 
ــدىن  ــان ئهمهس، بۇنىڭ ــسى بولمىغ ــڭ تۇنجى مهغلۇبىيهتنى

هھلى سهلب ھۇجۇملىرى ئالدىدا بۇرۇنمۇ ئىسالم قوشۇنلىرى ئ
مۇســۇلمانالر ھهر . نهچــچه قېــتىم كهيــنىگه چېكىــنگهن

قېتىملىق چېكىنىـشنى ۋاقىتلىـق مهغلـۇبىيهت، بۇنىـڭ 
سهۋهبى دۈشمهن ئارمىيىسىنىڭ سانى ھهددىدىن زىياده كۆپ 
ياكى ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلغانلىقىدىن 

ى قايتىدىن ئوڭـشاپ ئـۇرۇش بولغان، ئىسالم قوشۇنى ئۆزىن
سهپلىرىگه قايتىپ، جىھاد باشلىسىال قىسقا ۋاقىت ئىچىده 

ــاردىمى كېلىــپ  ــدانىغا «ئالالھنىــڭ ي ــۆزلىرىنى جهڭ مهي ئ
دېـگهن » ئاتىغان بـۇ پىـدائىيالرنى غهلىـبىگه ئېرىـشتۈرىدۇ

  . تۇيغۇدا بولۇپ كهلگهنىدى-ھېس
  . تىئهمهلىيهتتىمۇ ھهرقېتىم مۇشۇنداق ئهھۋال يۈز بېرهت

. قوغداش ئۈچۈن مۇسـۇلمانالر قـوزغىالتتى» ئهقىدىنى«
قوشۇنالر قاينام تاشقىنلىقى ۋه جۇشقۇن كهيپىيـات بىـلهن 
دۈشمهنگه سهلدهك ئاقاتتى، ئالالھنىڭ ياردىمى مۇئمىنلهرگه 

  . ۋهده قىلىنغان سۈپهتكه كېلهتتى
مۇشــۇ جهھهتــتىن مۇســۇلمانالر داۋاملىــق ئۆزلىرىنىــڭ 

پ قــاالتتى، ھهتتــاكى ئۇالرغــا ئېغىــر ئۈســتۈنلۈكىنى ســاقال
مهغلۇبىيهتلهر چۈشكهندىمۇ ئۇالرنىـڭ بهدهنلىـرى جهڭـلهرده 
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روھـى دۇنياسـى غـالىبالر -مهغلۇب بولغـان بىـلهن ئهقىـده
روھىي جهھهتتىن مهغلۇب . سۈپىتىده ئىزچىل داۋاملىشاتتى

ئۆزلىرىنىڭ ھهقىقهتهن ئۈستۈن ئالىي كىشىلهر . بولمايتتى
ئۇالر ھهقىقهتهن ئـاخىرقى . ن قىلمايتتىئىكهنلىكىده گۇما

نۇسرىتىگه -ئالالھنىڭ ياردىمى. غهلىبىنى قولغا كهلتۈرهتتى
  . ئېرىشهتتى

ھهر قېتىملىـق ۋاقىتلىـق مهغلـۇبىيهتتىن كېيىنكــى 
-غهلىبىنىڭ تهكرارلىنىشى ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكى بـۇ مهنـا

ئۇالرنىــڭ تۇيغۇلىرىــدىكى . ئۇقــۇمنى تېخىمــۇ كــۈچهيتهتتى
ــان ئۈ ــتهھكهملهيتتىئىم ــۇ مۇس ــتۈنلۈكنى تېخىم ــۇالر . س ئ

ئۆزلىرىنىــڭ مۇســۇلمان بولغــانلىقلىرى ئۈچــۈن ئــۆزلىرىنى 
ئــۇالر دۈشــمهن كــۈچلىرىگه ئــادهم ســانى . غالىــب تۇتــاتتى

قۇۋۋىتى يۇقىرى، تهييارلىقى ئاالھىده -قانچىلىك كۆپ، كۈچ
بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئۇالر پهقهت ئارقىدا قالغان قاالق، 

، مهدهنىيهتسىز ۋهھشىيلهرنىڭ بىرلهشمه گهۋدىـسى، ياۋايى
ئۇالر ئالالھنى تونۇش الياقىتىـده تونۇمايـدۇ، ئـۇالر شـۇنىڭ 
ئۈچۈن ئهڭ پهس مهخلۇقالر، گهرچه چوڭ شارائىتى بىر زامان 
ئۇالرغا خىزمهت قىلىپ، ئۇالرنى مۇسۇلمان ئۈستىدىن غالىب 

پ قىلىپ قويغـان تهقـدىردىمۇ ئـاخىرى مهغلـۇب بولىـدۇ ده
  . قارايتتى

ئــادهتلىرى ۋه بــۇزۇق -ئۇالرنىــڭ چۈشكۈنلهشــكهن ئــۆرپ
ئهخالقىغا قارىتا قاتتىق مهنسىتمهسلىك ۋه يىرگىنىشلىك 

ئۇالرنىـڭ  ①مهقرىزىـي. نهرسىلهر قاتارىدا مۇئـامىله قىالتتـى
ئـۇالر «: پهسكهش مهدهنىيىتىنـى ئهيىـبلهپ مۇنـداق دهيـدۇ

                                                
؛ م 845 ‐‐ 786ھ ( مهشـھۇر تارىخـشۇناس ‐‐رىزى تهقيۇددىن ئهھمهد ئىبنى ئهلى مهق ①

1365 ‐‐ 1441.( 
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ىلىكتىن ئهسهر غهربلىكلهر ئهركهكلىكنى يوقاتقان، كۈللهمچ
رنىڭ بىرهرسى يۈزى ئوچۇق، باشتاق، قالمىغان بىر قهۋم، ئۇال

ئىككى بېلىكى ئوچۇق، كۆكـسى ۋه بېلـى ئوچـۇق، تـار ۋه 
كالته كىـيىم كىـيگهن ئايـالى بىـلهن يولـدا كېتىۋاتقانـدا 
ئايالىنىڭ ئهر دوستى ئۇچرىسا، ئايالىنىڭ ئۇنىڭ بىلهن سۆز 

ى قىلىشىۋېلىــشى ســۆزلىرىن-ئالماشتۇرۇۋېلىــشى ۋه گهپ
ئۈچۈن يولنىڭ بىر چېتىگه چىقىپ تۇرىدۇ، گېپـى تـۈگهپ 
يېنىغــا كهلگهنــده ھېچقانــداق ئىــش يــۈز بهرمىگهنــدهك 

ـــدۇ  ـــدىن تۇتۇشـــۇپ كېتىۋېرى ـــۇالر . »...قولتۇقى ـــا ب مان
ئۆزىدىن كېلىپ چىققان تهبىئىـي -مۇسۇلمانالر نهزىرىده ئۆز

-شانبۇلغىنىش ۋه ئهخالقسىزلىق، غهرب جهمئىيىتىدىكى 
شهرهپ ئۇقۇملىرىنىـڭ يوقالغـانلىقى بولـۇپ، ئـۇالر بۇنـداق 

ئۇنىڭ يۈز بېرىپ . مهينهتچىلىكنى كۆڭلىگه سىغدۇرالمايتتى
  . ①قېلىش مۇمكىنچىلىكىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايتتى

ئهنه شۇنىڭغا ئوخشاش مۇسۇلمانالر كۆڭلىدىكى ئهقىده ۋه 
مبىرى ۋه ئۈستۈنلۈكنى ساقالپ كهلگهن، ئالالھ ئۆز زاتى، پهيغه

غالىبلىقىنى -مۇئمىنلهر ئۈچۈن مۇقهررهرلهشتۈرگهن ئىززهت
ھــېس قىلىــپ كهلــگهن، ھهتتــا ئهڭ قىــيىن، ئهڭ ئېغىــر 
پهيــتلهرده، ئهھلــى ســهلىب ئهســكهرلىرى توغــاننى بۆســۈپ 
كهلگهن كهلكۈن كهبى دولقۇن ياساپ كهلگهنـدىمۇ روھلىـرى 

ڭ جهھهتتىن زهررىچىلىك مهيۈسلهنمىگهن، ئـۇالر ئۆزلىرىنىـ
ئهنئهنىلىرىدىن باشقا ھهممه ئهنئهنىنىڭ بۇلغانغان، بۇزۇق 

ئۇالرنىڭ بۇ . ئهنئهنىلهر ئۆزلىرىگه يېتىپ قالماسلىقى الزىم

                                                
شــۇنىڭدىن كېــيىن مۇســۇلمانالر كۆڭلىــدىكى ئۆلچهملهرنىــڭ قانــداق نهرســىلهرگه  ①

ــالىي «ۋه » تهرهققىيــات، مهدهنىــيهت«بۇلغــانمىالرنى -ئــۆزگهرگهنلىكى، ئۇالرنىــڭ بــۇ كىــر ئ

  !!شۈپ قالغانلىقىغا قاراڭ؟دهپ قارايدىغان ھالغا چۈ» دهرىجىلىك ئىجتىمائىي روھ
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نىجاسهتلىك كىرلىرى ئىسالم زېمىنىنى كىر قىلماسـلىقى 
  . الزىم دهپ چۈشهنگهن ۋه مۇشۇ چۈشهنچىده ياشاپ كهلگهن

 
       

  
  

ىدىن كېيىن ئىشالر يۇقىرىـدا لېكىن، فرانسىيه ھۇجۇم
ئېيتىلغاندهك بولمىدى، مۇسۇلمانالردىكى ئهقىده مۇستهھكهم 

لـېكىن، ئـۇ تـۈرۈكلهر ھۆكـۈمرانلىقى ... توغرا ... ئىدى 
ئاستىدا يۇقىرىدىكى بۆلۈملهرده ئېيتقىنىمىـزدهك تاشـتهك 
ــسى  ــان، ھهرقاي ــپ قويۇلغ ــزدا توختىتى ــز ئى ــاتۇرۇلۇپ بى ق

رگه ئېرىشتۈرۈپ كهلگهن، ھاياتلىق دهۋرلهرده ئاالھىدىلىكله
ئېالستىكىلىق خۇسۇسىيهتلىرى قايتىپ كهلمىگهن، بهلكى 
رېئال دۇنيادا جانلىق ھهرىكهت قىلىدىغان، ھهقىقىي ئورنى 
بولمىغان ئهنئهنىلهر مۇقهددهسلهشتۈرۈلگهن تاشقى كۆرۈنۈشلهر 

شــۇنىڭدىن كېــيىن . يىغىندىـسىغا ئايالندۇرۇۋېتىلگهنىــدى
ڭ ئىمبـابهده ناپـالىئون تهرىپىـدىن مهغلـۇب مهملۇكىيالرنى

بولۇشـــى ھهربىـــي جهھهتـــتىن مهغلـــۇب بولـــۇش بولـــۇپ 
قالماستىن، بهلكى ئىچكى جهھهتـتىن مهغلـۇب بولغـاننى 

قېتىدىكى ئهقىدىنىڭ مهغلۇب بولغانلىقىنى -كۆڭۈلنىڭ قات
  . جاكارالش بولدى

زهمبىرهكلىرىنى كـۆرۈپ -مۇسۇلمانالر ناپالىئوننىڭ توپ
نهيزىلىرىنىـڭ كـۆرۈپ -ئۆزلىرىنىڭ قىلىـچ. تتىچۆچۈپ كه

زهمبىرهكلهر ئالدىدا ھـېچ نهرسـىگه -باقمىغان بۇ يېڭى توپ
يارىمايدىغانلىقىنى بىلدى، ياكى ئۇالر دۈشمهنلىرىنىڭ قولىدا 

  . بۇنداق نهرسىلهرنىڭ بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىلمىغانىدى
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قــۇۋۋهت -كــۈچ«شــۇنىڭ بىــلهن ئۇالرنىــڭ كۆڭلىــدىكى 
-تامـامهن ئىـنقىالب خاراكتېرلىـك ئاسـتىن» ئۆلچهملىرى

  . ئۈستۈن بولۇپ كهتتى
ســـاالھىيهت «مانـــا بـــۇ قېـــتىم مۇســـۇلمان قوشـــۇنى 

ئهھلى سهلب قوشۇنى غهلىبه . مهغلۇب بولدى» جهھهتتىن
ــدى ــورال. قىل ــكىرى ۋه ق ــۇالر زور ئهس ــۈنكى، ئ ــاراق -چ ي

ــۈچى« ــارهتكه، »ك ــي ماھ ــرى«گه ۋه ھهربى » جهڭ تهدبىرلى
بۇالرغا مۇسۇلمانالر . قا ئىگه بولدى»تونۇش«غان پهنلىرىگه بول

  . ئىگه ئهمهس ئىدى
ــدىكى  ئهھــۋال شــۇنداق بولــسىمۇ، ئۇالرنىــڭ كۆڭۈللىرى
ئــۆلچهملهر ئۆزگهرمهســلىكى، ئۇالرنىــڭ بــۇ ئـــۆلچهملهرنى 

  . ئۆزگهرتىۋهتمهسلىكى مۇمكىن ئىدى
كۆڭــۈللهر مهغلــۇبىيهتكه تهن بهرمهســلىكى، بــۇرۇنقى 

شاش ئۆزلىرىنى قايتىدىن ئوڭشىۋېلىش قېتىمالردىكىگه ئوخ
  . ئۈچۈن يېڭىدىن دهس تۇرۇشى مۇمكىن ئىدى

ھهقىقىي «بىراق، ئۇالرنىڭ كۆڭلىدىكى ئهقىدىگه بولغان 
مۇســتهھكهم تــۇرۇش ۋه قايتىــدىن توپلىنىــشقا » ئــورۇن

ــدى ــاغالردا يوقالغانى ــۈچ ئاشــۇ چ ــۈدهك ك ــوغرا . يهتك ... ت
غىلىڭى پـارتالپ، فرانسىيه ھۇجۇملىرىغا قارىتـا خهلـق قـوز

. تهسۋىرلىگۈســـىز قهھرىمـــانلىقالرنى مهيـــدانغا كهلتـــۈردى
ۋه ئۆزلىرىنىڭ روھى تهسىرلىرى » رهھبهرلهر«قاھىرهده دىندار 
ــتىدا تهرهپ ــى-ئاس ــپ كهتت ــتىن قوزغىلى ــپ . تهرهپ ئاجايى

قهھرىمانلىقالر ئىچىده . قهھرىمانلىق داستانلىرىنى ياراتتى
ۋهقهلىكى بۇ تهرهپنى » نكىچىك باال قهھرىما«سهئىدهدىكى 

ــدۇ ــۇ كىچىــك قهھرىمــان ھهر كېچىــسى . ئېنىــق ئۇقتۇرى ب
فرانسىيه ھهربىي گازارمىسىغا كىرىـپ، قـورال ئامبىرىـدىن 
قورال ئېلىپ چىقىپ ئائىلىـسىدىكىلهرنىڭ باسـمىچىالرغا 
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قارشى قوراللىنىشى ئۈچۈن ئۇالرنى فرانسىيه مىلتىقلىـرى 
ــــدۇ ــــلهن تهمىنلهي ــــ. بى ــــڭ كۈن ــــۈنگه -دىنقورالالرنى ك

ئازالۋاتقانلىقىنى ھېس قىلغان دۈشمهن ئهسكهرلىرى بىر توپ 
قورال ئوغرىلىرى قوراللىرىمىزنى ئوغرىالۋاتىدۇ دهپ قـاراپ، 

ـــازارهت ۋه قوغداشـــنى كۈچهيتىـــدۇ . قورالالرغـــا بولغـــان ن
قوغدىغۇچىالر بىر كۈنى قورال ئىسكىالتىغا كىرىۋاتقان بۇ باال 

قــــوللىرىنى -قهھرىمــــاننى مىــــڭ تهســــلىكته پــــۇت
سۇندۇرۇۋهتكهندىن كېيىن تۇتۇپ، بۇ ۋاقىتقـا قهدهر بولغـان 
ــوغرىالش ۋهقهســىنى مۇشــۇ كىچىــك بالىچاقنىــڭ  قــورال ئ
قىلغانلىقىنى بىلىدۇ ۋه بالىنى فرانسىيه ھهربىـي ئىـشالر 

بۇ بالىنىڭ . ئالدىغا ئېلىپ بارىدۇ» دىيزه«باش قوماندانى 
هن ھهربىي قوماندان باتۇر، قورقۇمسىز، قهھرىمانلىقىنى كۆرگ

ئالالھنىڭ باال ئۇنىڭ كاپىر، . بولۇشنى ئېيتىدۇ» باال«ئۆزىگه 
دۈشــمىنى ئىكهنلىكىنــى ئېيتىــپ، ئۇنىــڭ بــۇ تهلىپىنــى 

ئامالسىز قالغان بۇ رهھبهر ئۇنىڭدىن . كهسكىن رهت قىلىدۇ
كېيىن قورال ئىسكىالتىغا كىرىپ قورال ئوغرىلىماسلىقنى 

كاپىرالر ئىـسالم يۇرتلىرىـدىن باال مۇستهملىكچى . ئېيتىدۇ
ـــنى  ـــورال ئوغرىالش ـــڭ ق ـــدىكهن، ئۆزىنى ـــپ كهتمهي چىقى

ھهربىي قوماندان ئـاخىرى . توختاتمايدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ
ياراقنى قوغداشنى كۈچهيتىشنى ۋه ئاالھىده نازارهت -قورال

ھهرقايسى ... توغرا . قىلىشنى ئۇقتۇرۇپ بالىنى قويۇۋېتىدۇ
ئاالھىـده »  پىـدائىي خاراكتېرلىـكيالغۇز«ئايرىم شهخسلهر 

ــانلىق  ــۇدهك قهھرىم ــتان بولغ ــالردا داس ــى تىل ھهرىكهتلهرن
ــايىلىرىنى روياپقــا چىقارغــان بولــسىمۇ،  ئهممــا ... ھېك

ئۇرۇشقا سهپهرۋهر قىلدۇرىدىغان، قوشـۇنالرنى بىـر قايتىدىن 
سۈپىتى بىلهن دۈشمهن » ئىسالم دۆلىتى«يهرگه توپاليدىغان 

ــازات ــڭ ئارمىيىــسىگه غ ــۇلمان دۆلىتىنى ــدىغان، مۇس  ئاچى
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ــي  ــان» ۋۇجــۇدى«ھهقىقى ــان يوقىتىلغ ــابه . ئاللىقاچ ئىمب
ئۇرۇشىدا ھهممىسى ئاللىقاچان ئېرىپ تـۈگىگهن، ئۇنىڭغـا 

مۇسۇلمانالر ھهتتـا دۈشـمهن . ۋۇجۇد قايتىپ كهلمىگهنىدى
ئارمىيىسى مىسىرنى تاشالپ چىقىپ كېتىشكه باشلىغاندىمۇ 

  .  قىلدىئۆزلىرىنى مهغلۇبالر ھېس
 

       
  

  
بۇ يهردىكى ھهقىقىي مهغلۇبىيهت پهقهت ئۇرۇشتىكى جهڭ 

چۈنكى، ناپالىئون مىـسىردا تۇرغـان . مهغلۇبىيىتى ئهمهس
مهزگىلـلهرده مۇسـۇلمانالرنى باشـقۇرۇش ئۈچـۈن ئالالھنىــڭ 
شهرىئىتىگه يات بولغان فرانسىيه قانۇنىنى مهنـبه قىلغـان 

ــى  ــى«يېڭ ــانۇن الھىيهس ــى»ق ــان ن ــڭ ماقۇللىغ ، ئالالھنى
شهخسىي «شهرىئىتى نىكاھ، ئاجرىشىش، مىراس دېگهندهك 

  ...ئىشالرغا چهكلىۋېتىلگهن » ئهھۋالالرغا ئائىت
  . مانا بۇ مۇسۇلمانالر تارىخىدىكى تۇنجى ئىش

ئالالھنىـــڭ قانۇنىـــدىن باشــــقا غهيـــرى قانۇننىــــڭ 
مۇســـۇلمانالرغا ھۆكۈمرانلىـــق قىلىـــدىغان مۇســـۇلمانالرغا 

مرانلىق قىلىدىغان، مۇسۇلمانالرغا مۇسـۇلمان ئهمهس ھۆكۈ
ئادهملهر قانۇن بهلگىـلهپ بېرىـدىغان ۋه ئىجـرا قىلىـدىغان 

  . تۇنجى ئىش
ئهھلى سـهلبلهر بهزى چـاغالردا ئىـسالم زېمىنلىرىنىـڭ 
قىسمهن جايلىرىغا بېـسىپ كىـرگهن ۋه بىـر قـانچه يىلـالر 
ئىگىـــدارچىلىق قىلغـــان، بهلكـــى ئىـــسالم ئـــوغالنى، 

سۇلمانالرنىڭ سادىق پهرزهنتى ساالھىددىن ئهييۇبى دۇنياغا مۇ
كېلىشتىن بۇرۇن ئوتتۇرا ئـاق دېڭىـز قىرغىقىـدىكى شـام 
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كىچىك دۆلهتلهرنى قۇرۇپ چىقالىغان -شهھهرلىرىده كىچىك
ــۈن  ــقۇرۇش ئۈچ ــۇلمانالرنى باش ــان مۇس ــسىمۇ، ھېچقاچ بول
ـــۈرئهت  ـــز ج ـــكه ھهرگى ـــانۇنىنى يۈرگۈزۈش ـــڭ ق ئۆزلىرىنى

چۈنكى، ئۇالر ھهر قېتىملىق جهڭده مۇسۇلمانالر . نقىاللمىغا
تاالڭ قىلىۋالغان بىلهن -بىرهر پارچه زېمىن بۇالڭقولىدىن 

ھهرگىزمۇ زېمىنغـا ئىـگه بولغـان ھۆكۈمرانلىـق قىلغـۇچى 
  . بولمىغان» دۆلهت«

بۇ مۇشۇ قېتىم تۇنجى قېتىم ئۇالر مۇسۇلمان دۆلىتىنى 
ئېرىتىـــپ گـــۇمران قىلغـــان جهڭ مهيدانىـــدا ئـــۇالرنى 

ــق  ــدا ھۆكۈمرانلى ــسالم زېمىنى ــيىن، ئى ــلىغاندىن كې تاش
  . قىلغۇچى دۆلهت بولۇپ قالدى

رېئال ... مانا بۇ ھهقىقىي مهغلۇبىيهتنىڭ باشلىنىشى 
دۇنيادىكى ئورنى، ئاندىن كىشىلهرنىڭ كۆڭۈللىرىدىن تۇتقان 
ـــدىنىڭ  ـــى ئهقى ـــدىن كېيىنك ـــۆۋهنلهپ كهتكهن ـــورنى ت ئ

  . مهغلۇبىيىتى بولدى
 

       
 

  
ئاستىدا ئاشۇ قېتىملىق مهغلۇبىيهتنىڭ قارا تۇمانلىرى 

فرانسىيه ھۇجۇمىدىن پهيدا بولغان يېڭىلىقالرنىڭ ھهممىسى 
ئۇالر . بولدى» تاڭ قېلىش-ھاڭ«مىسىرلىقالرنىڭ كۆڭلىده 

. تاڭ قالـدى-ياراغ كۈچىدىن ھاڭ-بىرىنچى قېتىم قورال
 بولـۇپ كهلـگهن ئاندىن ھۇجۇم قىلغۇچىالر بىـلهن ھهمـراھ

دىن »غهربنىڭ ئىلمى«ئاقارتىش كىشىلىرى كۆتۈرۈپ كهلگهن 
ناپـالىئون مىـسىرغا كۆتـۈرۈپ . تـاڭ قـېلىش بولـدى-ھاڭ

ئۇالر پهيدا قىلغـان . تاڭ قالدى-دىن ھاڭ»مهتبه«كهلگهن 
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بىـر ئېغىـز ... تاڭ قالدى -تهشكىلىي ئاپپاراتالردىن ھاڭ
لـگهن ئىـسالم تىـن كه»غهرب«سۆز بىلهن ئېيتقاندا، ئـۇالر 

  ! تاڭ قالدى؟-ئهمهس نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىدىن ھاڭ
مانا بۇ ھهقىقىي، كامىل، مۇكهممهل مهغلۇبىيهت بولۇش 
بولۇپ، بۇ مهغلـۇبىيهت شـۇنىڭدىن كېـيىن ئهھلـى سـهلب 
مۇستهملىكچىلىرى مۇسۇلمانالر ھاياتىدىكى ھهممه نهرسىنى 

سـىگه خاراب قىلىدىغان، ۋهيران قىلىدىغان، ھهرقانداق نهر
ـــدى ـــورۇن تهييارلى ـــېس. ئ ـــسىنى، ھ ـــڭ ئهقىدى -ئۇالرنى

تۇيغۇلىرىنى، پىكىرلىرىنى ۋه ھايات رېئاللىقىدىكى ئهمهلىي 
ئاستا ۋهيران قىلىـشقا -بىرلهپ ئاستا-پائالىيهتلىرىنى بىر
  . يول ئېچىپ بهردى

ــۇلمانالرنىڭ  ــسىيىلىكلهرنىڭ مۇس ــۈن فران شــۇنىڭ ئۈچ
لۇبىيهتتىن كېيىن روھىي دۇنياسىدا قالدۇرغان ئىچكى مهغ
ــتا ــاكى ئاس ــشى ي ــسىردىن ھهيدىلى ــپ -مى ــتا چېكىنى ئاس

... چىقىشى رېئال دۇنيادىكى ھهقىقىي ھادىسه بولمىدى؟ 
  ھهقىقىي ھادىسه ھېسابالنمايدۇ؟ 

 
       

 
  

قويۇشتىن بىز مۇشۇ مۇناسىۋهت بىلهن تارىخنى ئوتتۇرىغا 
نى تـوغرا بۇرۇن ئىككى بېكهتته قىسقىغىنه توختاپ ئۆتۈشـ

  . كۆردۇق
ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرىنىڭ بىرىنچى قىزىققان 

 مۇسۇلمان تارىخچىلىرىنىڭ قارىنى ئاق قىلىـپ ‐‐ئىشى 
) ئهھلى سهلبچىلهرگه سېتىلغان تارىخچىالر(كۆرسهتكىنىدهك 

 فرانـسىيىنىڭ مىــسىرغا ھۇجـۇم قىلىــشتىكى ئهھلــى ‐‐
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شۇرۇپ نىشانىنى مۇكهممهل يو-سهلبنىڭ ھهقىقىي مهقسهت
ــۇلمان  ــداقتۇر مۇس ــزى قان ــڭ غهرى ــۇپ، ئۇالرنى ــېلىش بول ق
يۇرتلىرىنىڭ چېگـرا دائىرىلىرىنىـڭ كهڭ بولغانلىقىـدىن، 
ئهھلى سهلبلهرنىڭ بۇ بىپايان بايلىقى مول زېمىنغا كـۆزى 

ئهھلــــى ســــهلب (چۈشــــكهنلىكىدىن ئهمهس، بهلكــــى 
مۇستهملىكچىلىرىنىڭ پهيدا قىلغان بـارلىق ئىـشلىرىدىن 

ئىش شۇ دهرىجىگه ) قسىتىنى يوشۇرۇش يولىدىكىبولغان مه
بېرىپ يهتكهنكى، ھهقىقهتهن ئهھلى سهلب ئۇرۇشـى تېگـى 

  ! ماھىيىتىنى سۈرۈشتۈرگهنده ئهھلى سهلبچى بواللمىغان؟
بهلكى، دىن مۇسۇلمانالر زېمىنىدىكى بايلىق مهنبهلهر ۋه 
ــــى  ــــشتىكى تهمهلهرن ــــلهرگه ئېرىشى ــــسادىي گهۋدى ئىقتى

ــۇرىدىغان پهرد ــانيوش ــۇلمانالرنىڭ ! ه بولغ ــدا مۇس ــن نامى دى
ھهرخىل بـايلىقلىرىنى ئىگىلىـۋېلىش بولغـان، دېگهنـدهك 

ئاشـۇ . نى ئويدۇرۇپ چىقىشقا بېرىپ تاقالـدى»ئويدۇرمىالر«
ــدا ــسىدىكى ئان ــدۇرمىالرنى ئۇالرنىــڭ پهرده ئارقى ــاندا -ئوي س

ھهرخىل رهڭلهر بىلهن » مۇسۇلمان يازغۇچىالرنىڭ ئاۋازلىرى«
تۈگمهن توپىقىدهك كۆزلىرى تېڭىلغان ھالدا . ىبۇياپ كهلد

مۇستهملىكچىلهرنىڭ تۈگمهن تېشى ئهتراپىدا ئايلىنىدىغان 
مهلـۇم مىقـداردىكى ئىـش ھهققىنـى دهپ ... بۇ كىـشىلهر 

  نېمه دهپ يازغىن دېسه، شۇنى تارقاتتى؟؟ » ئاكىلىرى«
ــى ســهلب مۇســتهمچلىكچىلىرىنىڭ ئىككىنچــى  ئهھل

ىـك خوجايىنلىرىنىـڭ ئېغىزىغـا  غهربل‐‐قىزىققان ئىشى 
ــشىپ  ــا ماسلى ــازغۇچىلىرى ئۇالرغ ــۇلمان ي ــدىغان مۇس قاراي
فرانسىيىنىڭ مىسىرغا قىلغـان ھۇجـۇمىنى خهيـرىيهت ۋه 

چۈنكى، بۇ ھۇجۇم مۇسـۇلمانالرنى . بهرىكهت ئېلىپ كېلىدۇ
، »سهگهكلهشتۈردى؟«ئۇالرنى . غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئويغاتتى

كه ۋه »ئالغا ئىلگىرىلهش«، »هقۇۋۋهتك-كۈچ«، »ئويغىنىشقا«
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ھـازىرقى زامـان يېڭـى مهدهنىـيهت ۋاسـىتىلىرىنى قوبــۇل «
ئهستايىدىل قارايدىغان قىلدى دېگهندهك سۆزلهرنى » قىلىشقا

  ! جار سالدى؟
قىسقارتىپ ئېيتقانـدا، ئـۇالرنى بـارلىق يۈزلىنىـشلهرده 

  ! ياخشىلىق بار تهرهپكه ئويغاتتى دهپ جار سالدى؟؟
ــدۇ ــى ئوي ــايتۇرۇپ بىرىنچ ــيه ق ــز رهددى ــا بى رمىغا قارىت

چۈنكى، بىز قانداق ئۇسۇلالر بىـلهن رهددىـيه ! ئولتۇرمايمىز
  . بېرهيلى، بهرىبىر بىز ئۇالرغا تۆھمهت قىلغان بولىمىز

ـــيه  ـــۆزى رهددى ـــازغۇچىلىرى ئ ـــستىئان ي ـــا خرى ئۇنىڭغ
ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا يېزىلغىنى ئـۇالر ئۈچـۈن ! قايتۇرسۇن؟

بـۇ جهھهتتىكـى ئهھـۋالالردىن . ىنىدۇئىشهنچلىك ھېـسابل
خهۋهردار بـوالي دېگهنـلهر ئاشـۇ يازغۇچىالرنىـڭ كىتابلىرىغـا 

 يىگىرمىنچى ئهسىر ‐‐يىگىرمىنچى ئهسىرده . قارىسا بولىدۇ
ئهقلىيچىلىكى بىلهن ياشايدىغان خرىستىئان يازغۇچىـسى 

ئهقلىيچـى بىزنـى، يهنـى  ئاشۇ ‐‐) Romlandow(رومالندو 
ى ئۇالر ھهقىقهتهن ئارقىدا قالغان، بىر ئىزدا مۇسۇلمان شهرقن

 ئاشۇ يازغۇچى ‐‐توختاپ قالغان، قاالق كىشىلهر يوق دهيدۇ 
ئۇ . خۇسۇسهن شىمالىي ئافرىقىدىكى ۋهقهلهر توغرىلىق يازىدۇ

) Them oroccanorama(» مهراكهش پاجىئهســى«ئۆزىنىــڭ 
فرانـسىيه «:  بېتىده مۇنداق يازىدۇ-130دېگهن كىتابنىڭ 

رالمېنت ئهزالىرىدىن بولغان كىلوستۇرمان بىـلهن رىتزىـر پا
ــدۇ ــداق دهي ــستىرى : مۇن ــشالر مىنى ــقى ئى ــسىيه تاش فران

مىيوبىيدو مهراكهشته يۈز بهرگهن ۋهقهلهرگه بـۇ خرىـستىئان 
بـۇ . بىلهن ئىسالم ئوتتۇرىـسىدا بولغـان جهڭ دهپ قارايـدۇ

ئىكىسى ئۇنى مهراكهشتىكى ۋهيـران قىلغـۇچ ھهرىكهتنىـڭ 
اكتېرىنى بېكىتىــــپ بېــــرىش بىــــلهن ئــــۆزلىرىنى خــــار
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بـۇ ھىـالل ‹: قانائهتلهندۈرۈشنى ئېيتقاندا، ئۇ جاۋاب بېرىپ
  . »دېگهن› ئاي بىلهن كىرىس ئوتتۇرىسىدىكى كهسكىن جهڭ

ئهھلى سهلبلهرنىڭ تۈگمهن تېشى ئهتراپىدا ئىككى كۆزى 
ــۇ  ــدىغان ب ــدهك ئايلىنىــپ يۈرى ــۈگمهن توپىقى تېڭىلغــان ت

سۆزلىدىمۇ، غهربلىك ئاكىلىرىغا ئالدانغان بۇ كىشىلهر راست 
كىشىلهرگه خوجايىنلىرى ھهقىقىي ئهھۋالنى سـۆزلهپتىمۇ؟ 

... فرانسىيه ئۆزىنىڭ مهراكهش بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىگه 
يىگىرمىنچــى ئهســىرده قانــداق قــاراپتۇ؟ دىنــى ... ھــازىر 

دىنى ئهسهبىيهتچىلىكتىن ... خۇراپاتالردىن ئازاد بولغۇچى 
تۇلغۇچىمۇ؟ ئۇالر شۇنىڭدىن كېـيىن ئـون سـهككىزىنچى قۇ

ئهسىردىكى ئهھلى سهلبلهرنىڭ ئىدىيىلىرىده قهد كۆتـۈرۈپ 
تۇرغان ئهھلى سهلبچىلىك روھىنـى كۆپهيتكهنمىـدۇ؟ ئـۇالر 

ــي مۇتهئهســسىپلىكتىن تېخــى  ــىرده دىنى ــۇ ئهس ــازاد«ب » ئ
  . بولمىغانىدى

رىلىق ئهمما، ئهھلى سهلب ياۋروپاسىنىڭ قالدۇقلىرى توغ
: يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكهن ۋولفرد كانتول سىمىس ئۆزىنىڭ

نـاملىق كىتابىنىـڭ » ھازىرقى زامان تارىخىدىكى ئىسالم«
كارل ماركىس ئۆز «:  بهتلىرىده مۇنداق يازىدۇ-110 ‐‐ 109

قهدهر نهزهرىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، كوممۇنىزم قۇرۇلغانغا 
هدهنىيىتىگه بىردىنبىر ئۆزىنىڭ پۈتۈن يۆلىنىشلىرىده غهرب م

‐‐ ھهقىقىي قارشى تۇرۇپ كهلگهن ئادهم پهيغهمبهر مۇھهممهد 
بـۇ (بولغانىـدى ‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن 

بــۇنى ). قارشــى تــۇرۇش ئىــسالمنىڭ ئۆزھــال تهبىئىتىــدۇر
سۆزلهپ ئۆتۈشكه تېگىـشلىك، بىـز سـىلهرگه بـۇ ھهقىقىـي 

 ئـۇ بـاش كۆتـۈرگهن .قارشى تۇرۇشنى ئهسـلىتىپ ئـۆتىمىز
ۋاقىتتىن باشالپ ھهقىقىي خهتهر بىـلهن غهرب دۇنياسـىغا 

  . »تهھدىت سېلىپ كهلدى
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ئېتىقــاد -ھهربىــي جهھهتــتىن بولــسۇن يــاكى ئهقىــده«
جهھهتتىن بولسۇن ئۇالرنىڭ ھۇجۇمى بىۋاسىته ۋه ناھايىتى 

بۇ ئىش مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن تـوغرا ۋه . كۈچلۈك بولدى
ۇالردىن تهبىئىي ھالدا كهسـكىن تهلهپ ھهق ئىش بولۇپ، ئ

. تهرهپكه كېڭهيدى-شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم تهرهپ. قىلىنىدۇ
لېكىن، ئىش ئىسالم چېگرالىرىنىڭ سـىرتىدا ئورۇنالشـقان 
كىشىگه نىسبهتهن بۇ توغرىدا يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسىدىن 

چۈنكى، ئىسالمنىڭ كېڭىيىشى . ھېچبىرىنى توغرا كۆرمهيدۇ
بۇ كېڭىيىش، بولۇپمۇ . باتىغا ئاساسهن بولغانھېسائۇالرنىڭ 

غهربنىڭ ھېساباتىغا ئاساسهن، نىسبهتهن ئهڭ زور دهرىجىده 
چۈنكى، خرىستىئانالر بىر قېتىملىق . كېڭىيىش بولغانىدى

ىم ئىمېراتۇرىنىڭ زېمىنى ئىچىدىكى ئهڭ گۈزهل ‹ھۇجۇمىدا 
ولدىن بېرىپ يېڭى كۈچنىڭ پايدىلىنىشىغا ئۆتۈپ ق› رايوننى
ــم ئىمپېراتۇرىنىــڭ تۈگىــشىپ . كهتتــى ــۈن رى ــۇ بىــر پۈت ب

شۇنداقتىمۇ . كېتىشىدىن دېرهك بېرىدىغان چوڭ خهتهر ئىدى
ــسىر ــتهنتىيه -مى ــۈن قوس ــكهندهك پۈت ــا چۈش ــۈرىيه قولغ س

. ئۆتمىدى مۇسۇلمان قوشۇنلىرى قولىغا ①)كونىستانتىنوپول(
ئىككىنچى . ئۇنىڭغا بولغان بېسىم ئۇزۇن زامان داۋامالشتى

 -1453تىملىق ئىسالم كېڭهيمىچىلىك دولقۇنىدا، يهنى قې
يىلى كونىستانتىنىپول مۇسۇلمان قوشۇنلىرى قولىغا تولۇق 

 يىلـى -1529ياۋروپانىڭ كۆڭلىـدىكى قورقۇشـنى . چۈشتى
ئافىنا شهھىرى مۇھاسىرىگه ئېلىنغاندا تېخىمۇ ئاشكارىالپ 

ــدى ــۇنچه . قوي ــۇلمانالر ش ــان مۇس ــاۋغا ئالغ ــۈنكى، قورش چ

                                                
 ۋىـزانتىيه ئىمپېرىيىـسىنىڭ سىياسـىي ۋه مهدهنىـي مهركىـزى، ‐‐كونىستانتىنوپول  ①

» ئىسالم بول«مۇسۇلمانالر ئۇ رايوننى . شۇنداقال پايتهختى بولۇپ، مۇسۇلمانالر قولىغا ئۆتكهن

 . دهپ ئاتىغان، ھازىرقى ئىستانبول شۇ
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. ىلىققا ئۇچرىسىمۇ ئۆز يولىدا داۋاملىق ئىلگىرىلىدىقارش
بۇنداق ئهھـۋال تېخـى ئـۇزۇن بولمىغـان يېقىنقـى ۋاقىـت 

 يىلــى -1948.  يىلــى يهنه بىــر قېــتىم يــۈز بهردى-1683
چېخسىلىۋاكىيهنىڭ كوممۇنىستالر قولىغا چۈشۈپ كېتىشىمۇ 

ئارقىدىن -قورقۇپ كهتكهن ياۋروپالىقالرنىڭ كۆڭۈللىرىده ئارقا
غهلىــبه قازىنىــپ زهپهر قۇچۇۋاتقــان، توختــاتقىلى يــاكى 
ئاستىالتقىلى بولمايۋاتقان ئىسالم ھهرىكهتلىرىدهك قورقۇنچ 

  . »پهيدا قىاللمىدى
ـــسىيالىزم بىـــلهن تىركىشىـــشىمۇ « ئىـــسالمنىڭ سوت

ئىسالمنىڭ قىممهتلهر . تهبىئىي تهلهپ قىلىنغان بىر ئىش
ىن غالىــب ۋه پىكىـرلهرگه تهھـدىت سـېلىپ ئـۇالر ئۈسـتىد

چــۈنكى، ئىــسالمىي ھۇجــۇم رېئــال . كهلگىـنىگه ئوخــشاش
دۇنياغا يۈزلهنگهندهك، نهزهرىيىلهر دۇنياسـىغىمۇ يـۈزلهنگهن 

 ئىسالم مهسىھلهر ئهقىدىسىنىڭ ‐‐بولۇپ، بۇ يېڭى ئهقىده 
. ئاساسلىق پرىنسىپلىرىنى داۋاملىق ئىنكار قىلىپ كهلدى

نىسبهتهن ئۇلۇغۋار، بۇ ئىنكار قىلىنغان پرىنسىپالر ياۋروپاغا 
بۈيــۈك ئهقىــده بولــۇپ، ئــۇالر مۇشــۇ ئهقىــده ئهتراپىغــا ئــۆز 

ئىسالمنىڭ ئاشۇ . ھهزارىتىنىڭ بىناسىنى قۇرۇپ چىققانىدى
ئهقىدىگه شۇنچىۋاال قـاتتىق ۋه قوپـاللىق بىـلهن تهھـدىت 
سېلىپ يۈزلىنىشى تهخمىـنهن ناسـاراالر دۇنياسـىنىڭ تهڭ 

ـــۆزىگه مۇۋاپپه ـــۈدهك ئ ـــى دېگ ـــك يېرىمىن ـــدا قىيهتلى ھال
قارىتىۋېلىشى ئۇالرنىڭ ئىـسالمدىن ئهنسىرىـشىنى تېخىمـۇ 

ــدى ــدۈرۈپ قوي ــارىدىكى . گهۋدىلهن ــسالم يهر ش ــۈنكى، ئى چ
بىردىنبىر ئىجابىي كۈچى بار دىن بولۇپ، ئـۇ خرىـستىئانالر 

بـۇ يېڭـى دىنغـا . ئىچىدىن نۇرغۇن كىشىلهرنى تاللىۋالدى
ى، ئىـسالمنى نهچچه مىليون كىشى مۇسۇلمان بولۇپ كىرد

  . قوبۇل قىلدى ۋه ئىمان ئېيتتى
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 ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ مۇشــۇ ‐‐ھهقىــقهتهن غهربلىكــلهر «
 ‐‐ئىشالردا گىرهلىشىپ كهتكهنلىكىنى مۇتلهق بىلمهيدۇ 

نىڭ مۇساپىسى ئۇزۇن بولغان ئاشۇ ئاساسلىق توقۇنۇشـنىڭ 
يـاكى ... قوزغاتقۇچىلىرى ئۈستىدىن غهلىبه قىلغـانلىقى 

سوغۇق مۇناسىۋهتلهر ئۇرۇشى دائىرىـسىگه «ئهھلى سهلبلهر 
ئۇرۇشىغا تولۇق ئىككى ئهسىر شۇڭغۇپ » كىرىدىغان ئهقىده

ــاتقۇچىلىرى  ــلىرىنىڭ قوزغ ــهلب ئۇرۇش ــى س ــكهن ئهھل كهت
ئۈســـتىدىن غهلىـــبه قىلغـــانلىقى گۇمـــانلىق ئىـــشالر 

  . »جۈملىسىدىن
ئهھلـى سـهلب مۇســتهملىكچىلىرىنىڭ تـۈگمهن تېــشى 

تېڭىلغـان ھالـدا چۆرگىلهيــدىغان ئهتراپىـدا ئىككـى كـۆزى 
ياكى ! تۈگمهن توپىقىغا ئوخشاش ئهدىبلهر راست سۆزلهپتىمۇ؟

ياۋروپالىق ئاكىلىرى ئۇالرغا راست گهپنى ئېيتىپتىمۇ؟ ياۋروپا 
مۇشۇ مىنتۇالردا ئىسالم دۇنياسىغا قانداق قارايـدۇ؟ ئهھلـى 

قۇتراپ كهتكهن ياۋا توڭگۇزدهك سهلب مۇستهملىكچىلىرىنى 
 دۇنياسىغا شۇنچىۋاال رهھىمسىز ھۇجۇمالرنى قىلىشىغا ئىسالم

سهۋهبچى بولغان ئهسلىدىكى ھهقىقىي تۈرتكه بولغان نهرسه 
 ‐‐تــوغرا، ئهھلــى ســهلب مۇســتهملىكچىلىرى ! نــېمه؟

ئىقتىـسادىي ۋه مــاددىي نهرســىلهرنى دهپ ھۇجــۇم قىلــدىمۇ 
 چۈنكى، ئۇالر ئىسالم دۇنياسىغىال تاجاۋۇز قىلماي، ‐‐دهيلى 

لكى شهرقته بولسۇن ياكى غهربته بولـسۇن زېمىـن يۈزىـده به
تـاالڭ قىلىـپ تـارتىۋېلىش مـۇمكىن -ئىگىلىرىدىن بۇالڭ

. بولغان زېمىنالرنىڭ ھهممىسىگه كېڭهيمىچىلىـك قىلـدى
لېكىن، بۇ ھهقىقهتهن بىزنى ئهھلى سـهلب ياۋروپاسـىنىڭ 

ئهسـلىدىكى ئىسالم دۇنياسىغا باسـمىچىلىق قىلىـشتىكى 
مۇددىئاسىدىن بولغان يهنه بىر ھهقىقهت -سهتھهقىقىي مهق

چـــۈنكى، ئۇالرنىـــڭ ئىـــسالم دۇنياســـىغا . بورىۋهتمىـــسۇن
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ــۇ  مۇســتهملىكچىلىك سىياســىتىنى قوللىنىــشى ھهرگىزم
تۇيغـــۇلىرىنى ئىقتىـــسادىي تـــۈرتكىلهر -ئۇالرنىـــڭ ھـــېس

  . ئىگىلىۋالغانلىقىدىن بولغان ئهمهس
لـى سـهلب ئهھ) بهزىلهر بۇ تهرهپلهرده بىزنـى ئهيىـپلهپ(

ياۋروپاسىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغىال تاجـاۋۇز قىلمـاي، باشـقا 
زېمىنالرغا ھۇجۇم قىلغانلىقى بىلهن ئۇالرنى ئاقالپ كهلمهكته 

). بىز بۇ توغرىلىق تۆۋهندىكى ئابزاسالردا توختىلىپ ئۆتىمىز(
ــى  تاجــاۋۇزچىالر ئىــسالم دۇنياســىدا ئىقتىــسادىي مهنبهلهرن

قىلمــاي، مىــسىردا ئىــسالم ئىگىلىــۋېلىش بىلهنــال بولــدى 
قائىدىلىرىنى پاچاقالپ تاشالش ئۈچۈن ئاز بولمىغان ئىشالرنى 

پىالنلىق ۋه ئهتراپلىق ھالدا ئـۆز ھهرىكهتلىرىنـى . قىلدى
ــتۇردى ــسىز داۋامالش ــسالمنىڭ . ئۈزلۈك ــدىكى ئى كۆڭۈللىرى

مىسالغا ئالساق، ئۇالر ھېچقاچان . ئورنىنى ئاجىزالشتۇردى
نى ئۈچۈن، جۇڭگـودا بۇتپهرهسـلىك ھىندىستاندا ھىندى دى

ئۈچۈن ئىسالمنى يوقىتىشقا ئورۇنغاندهك ئورۇنۇشالرنى قىلىپ 
ھــالبۇكى، بــۇ ئىككــى دۆلهت ســان جهھهتــتىن . باقمىــدى

ئېيتقاندا، مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي سانىدىن نهچچه ھهسسه 
  . كۆپ ئىدى

 
       

 
  

خۇسۇسهن . قمانا بۇ بىرىنچى نۇقتىغا نىسبهتهن مۇشۇندا
-فرانسىيىنىڭ مىسىرغا ھۇجۇم قىلىشتىن بولغان مهسهت

نىشانى يۇقىرىدىكى ئابزاسالردىن ئوقۇرمهنلهرنىـڭ كـۆڭلىگه 
ئۇالرغا مىسىر مۇسۇلمانلىرىنى . ئايدىڭالشتى دهپ ئوياليمهن

مهدهنىي قانۇن «ئالالھنىڭ قانۇنىدىن باشقا باشقۇرۇش ئۈچۈن 
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ـــانلىقى ۋه ئى» الھىيىـــسى ـــانلىقى ماقۇلالنغ جـــرا قىلىنغ
ئالالھنىڭ شهرىئىتىنىڭ نىكاھ، تاالق، مىراس دېگهنـدهك 

غا چهكلىۋېتىلگهنلىكنىڭ سـىرى بـۇ »شهخسىي ئهھۋالالر«
  . نۇقتىنى تېخىمۇ ئايدىڭالشتۇرىدۇ دهپ ئوياليمهن

ــسىيىنىڭ  ــهن فران ــا، خۇسۇس ــى نۇقت ــا، ئىككىنچ ئهمم
، مىسىرغا ھۇجۇم قىلىشى نهتىجىسىده ئالدى بىلهن مىسىر

ئاندىن ئىسالم دۇنياسىغا خهيرىيهت ۋه بهرىكهت ياغدى دېگهن 
قـــاراش مۇشـــۇ ئۆســـهك قاراشـــالر ئهتراپىـــدا مۇســـۇلمانالر 

-كۆڭۈللىرىده بهزى ۋهھىمىـلهر، خـام خىيـالالر ۋه ھېكـايه
چۆچهكلهر، خىلمۇخىل ئهپسانىلهر ۋه سهپسهتىلهر مهۋجـۇد؟ 

پ بــۇنى ھــازىرقى زامــان مۇســۇلمان تــارىخچىلىرى كهلتــۈرۈ
  چىقارغان؟ 

ــوغرا، ھهقىــقهتهن  ــويغىنىش ھهرىكىتــى » ئىلمىــي«ت ئ
مىسىرلىقالرغا يهتـكهن مهغلـۇبىيهتتىن قـاتتىق چۆچـۈش 

لېكىن، بۇ بۇالڭچى فرانسىيه . نهتىجىسىده بارلىققا كهلدى
ــــــڭ  ــــــۇم قىلغانلىقىنى ــــــتهملىكچىلىرىنىڭ ھۇج مۇس

ــن بولمىغــان، »ئهۋزهللىكــى« ياۋروپالىقالرنىــڭ شــۇنداق دى
هك ئېنىق ھهم چۈشىنىشلىك، ئهمما بىزنىڭ تارىخ دېيىشى ب

» يـــادرولۇق«ئالدىـــدىكى مهجبـــۇرىيىتىمىز ھېـــساباتقا 
فرانـسىيىنىڭ غهرىـزى . مهسىلىلهرنى كىرگۈزۈشىمىز الزىم

ئىلمىيلهشكهن «، »ھهزارهتلىك مىسىر«مىسىرنى ھهقىقهتهن 
قىلىـپ چىقىـشمۇ؟ خـۇددى تـۇنىس، ئـالجىرىيه، » مىـسىر

 مۇستهملىكچىلهرنىڭ سېسىق تاپىنى مهراكهش، ئىشقىلىپ
  . تهگكهن زېمىنلهرنىڭ ھهممىسىنى كىر قىلغانغا ئوخشاش

يهنه بىر جهھهتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئىسالمىيهتكه تهۋه 
مىسىرغا نىسبهتهن فرانسىيه ھۇجۇمىدىن كېلىپ چىققـان 
ــسىرغا  ــدى؟ مى ــېمه بول ــسى ن ــنىڭ نهتىجى ــي بولۇش ئىلمى
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ىـڭ تهبىئىـي ئاساسـلىرى، ئۆزىن» ئـويغىنىش«چۈشكهن بۇ 
ئاساسـلىرى، مىراسـلىرى ۋه -ھهقىقىي يىلتىزلىرى، ئـۇل

مۇقهددهس نهرسىلىرى ئۈستىگه قۇرۇلدىمۇ؟ ياكى مۇشۇالرنىڭ 
... ھهممىسىنى بۇزۇش ۋه بۇالرغا خاتىمه بېرىش ئاساسىغا 

مىــسىرنى ئىــسالمدىن يىــراق باشــقا بىــر مىــسىر بارلىققــا 
غۇرۇلۇپ، ئىــسالمنى يــاكى ئىــسالمدىن ســو... كهلتــۈرۈش 

  سېلىپ تاشلىغان مىسىر قۇرۇپ چىقىشمۇ؟ 
ئاشۇ تارىخچىالر يـۈز ... ئۈچىنچى تهرهپتىن ئېيتقاندا، 

بېرىش ئېھتىمالى بولغانلىقتىن ئهمهس، بهلكى ئهمهلىيهتته 
ـــان ـــۇت بولغ ـــن بىخ ـــارىخى ھهقىقهتلهردى ـــۈز بهرگهن ت . ي
ا فرانسىيىنىڭ مىسىرغا ھۇجۇم قىلىشى ھهقىقهتهن مىسىرغ

بولـدى » ئـاچقۇچى«بهرىكهت ۋه خهيرىيهتلهرنىڭ بىردىنبىر 
دېگهن كىشىلهرگه، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇالرنىڭ ھۇجۇمىسىزمۇ 
ئويغىنىشى، ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان جاھالهت، بىر ئىزدا توختاپ 

يېڭىـدىن ... قېلىش ۋه ئارقىـدا قېلىـشتىن ئويغىنىـشى 
 .جــانلىق ھهرىكهتلهرنــى ئېلىــپ بېرىــشى مــۇمكىن ئىــدى

مهكتهپلهرده ئۆسمۈرلهرگه، ئۇنىۋېرسىتېتالردا ئوقۇغۇچىالرغـا 
ئىـسالم ! ئاشۇ سهپسهتىلهر دهرسلىك قىلىنىپ ئوقۇتۇلماقتا

تارىخىدا قاچانىكى ئالالھنى تهرك ئېتىش يـۈز بېرىـدىكهن، 
. زهبۇنلۇقنىڭ تهمىنى يهتكۈچه تېتىيدۇ-ئۈممهت ئۆلىدۇ، خار

يقۇسىدىن ئويغۇتىدىغان، ئالالھ ئۇالر ئىچىده ئۇالرنى غهپلهت ئۇ
يېڭىدىن ھاياتىي كۈچ بېغىشلىغۇچى ھهرىكهتلهرگه قايتۇرۇپ 
ـــك  ـــۇ غهربلى ـــدۇ؟ ئاش ـــشىلهرنى ئهۋهتمهي ـــدىغان كى كېلى
ئاكىلىرىنىڭ كۆز ئىشارىتىگه قـاراپ تۇرىـدىغان تـارىخچىالر 

تۇيغۇلىرىدا -ئىسالم نامىدا مۇسۇلمانالرنىڭ پىكىرى ۋه ھېس
ـــان چېر ـــشىپ قالغ ـــاتالردىن كهڭ ئومۇملى ـــدى خۇراپ گىن

ــابىيالر  ــان ۋهھ ــسهت قىلغ ــنى مهق ــسالمنى ساپالشتۇرۇش ئى



 

 185

ھهرىكىتى، نامدا ئوسمانىيالر خهلىپىلىكىگه بويسۇنـسىمۇ، 
ئهمهلىيهتته گېلى ئىنگلىزالرنىڭ قولىدا سىقىلىپ تۇرغان 
مىسىرنىڭ شهرقى ۋادىسىدىكى مۇسۇلمانالرنى ئىنگلىزالرنىڭ 

ۈن ئىـسالمىيهت دۇنياسـىنى ياۋۇز چاڭگىلىدىن، ئاندىن پۈت
تۈرۈكلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن قۇتقۇزۇشنى مهقسهت قىلغان 
ــقا  ــتىن باش ــى ھهرىكهت ــۇ ئىكك ــتىگه ۋه ب ــدى ھهرىكى مهھ
ئىسالمنى ساپالشتۇرۇشنى، مۇسۇلمانالر ئۈسـتىگه چۈشـكهن 
ــۇمالرنى  ــي زۇل ــرى ۋه روھى ــائىي، سىياســىي، پىكى ئىجتىم

ـــــسالمنى ساپالشـــــتۇرۇ ـــــۇنى كۆتۈرۈۋېتىـــــشنى، ئى پ، ئ
ئىنسانىيهتنىڭ ئهمهلىي ھايات رېئاللىقىدا ئىسالم بولۇشنى 
ئهسلىگه كهلتۈرۈش ۋه ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇش ئۈچـۈن 

  ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتلهرگه نېمه دهپ قارايدۇ؟ 
ياكى ئۇالرنىڭ قارىشىدا فرانسىيه ياكى ئـۇالردىن باشـقا 

دانغا مۇســتهملىكچىلهرنىڭ پاســكىنا قــوللىرى بىــلهن مهيــ
كهلمىــگهن ئــويغىنىش يــاكى قــوزغىلىش ئــويغىنىش ۋه 

  ! قوزغىلىش ھېسابالنمامدۇ؟
ئهنه شۇالر قايـسى ھـالهتلهرده بولـسۇن، ئهھلـى سـهلب 
ــــده  مۇســــتهملىكچىلىرىنىڭ مۇســــۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرى

  ! قالدۇرغان زهھهرلىرىنىڭ تهسىرلىرىدىن ئىبارهت، خاالس
 

       
 

  
سۆزلىرىمىز بىلهن تـارىخ ئۇقـۇملىرىنى بىز يۇقىرىدىكى 

مۇسـۇلمانالر ئـۇرۇش مهيدانىـدا . ئىنكار قىلمـاقچى ئهمهس
ھهربىــي جهھهتــتىن مهغلــۇب بولغــان كۈنــده ئۇالرنىــڭ 
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كۆڭۈللىرىدىكى مهغلـۇبىيهت ئاللىقاچـان بارلىققـا كېلىـپ 
  . بولغان

لــېكىن، بۇنىــڭ مهنىــسى ئىــسالم تــۈگهپ كهتتــى، 
ى، ئىـسالم ئهمـدى كهلمهسـكه ئىسالمنىڭ دهۋرى ئاخىرالشت

كهتتى، ئىسالم زاۋاللىققا يـۈزلهنگهنلىكىنى ئـېالن قىلـدى 
مۇســتهملىكچىلهر ئىــسالم دۇنياســىنى . دېگهنلىــك ئهمهس

ــالىق  ــىر جاپ ــر ئهس ــۇق بى ــۈن تول ــش ئۈچ ــستېال قىلى ئى
كۆڭۈللهر ... كۈرهشلهرنى قىلغان بولسا، ئىچكى جهھهتتىن 

الشتۇرۇش ئۈچۈن يهنه ئىچىدىن ماكان ئالغان ئهقىدىنى سۇس
  . بىر ئهسىر رهزىللهرچه ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشقا توغرا كهلدى

ــــى  ــــسى تهرهپلهردىك ــــسالمنىڭ ھهرقاي ــــۇ ئى ــــا ب مان
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىدىيىسىده چۆكمه ھاسىل قىلغان ھاياتىي 
ــڭ  ــده ئىكهنلىكىنى ــانلىق ئهقى ــۈچى ج ــت ئهتك ــۈچ بهخ ك
ـــۇرۇن ۋ ـــۇپ، مۇســـتهملىكه بولۇشـــتىن ب ه مهھـــسۇلى بول

مانا بۇالرنىڭ . مۇستهملىكه قىلىش جهريانىدىكى كۆرۈنۈشتۇر
ـــــڭ نهقهدهر  ـــــدىنىڭ كۈچىنى ـــــسى مۇشـــــۇ ئهقى ھهممى

ئارقىدىن ئۈزۈلمهي -كۈچلۈكلىكىنىڭ، تارىخ مابهينىده ئارقا
يېتىپ كېلىۋاتقان ۋهيران قىلغۇچى تهۋرىنىشلهرنىڭ شۇنچه 
كۆپ بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ھادىـسىلهرگه قارشـى تـۇرۇش 

  . چىنىڭ نهقهدهر كاتتىلىقىنى كۆرسىتىدىغان دهلىلدۇركۈ
بىــــــز تۆۋهنــــــدىكى قــــــۇرالردا ئهھلــــــى ســــــهلب 
ــۇق،  مۇســتهملىكچىلىرىنىڭ مهنمهنچىلىــك، ئىچــى قۇتۇرل

تهدبىــر، مۇنتىزىمالشــتۇرۇلغان ۋه دهرس قىلىــپ -پىــالن
نهيـرهڭلهر بىـلهن ئىچكـى - ۋه ھىـيلهسۈيىقهستئۆتۈلگهن 

ىش ئۈچۈن ئورۇنغا جاپالىق جهھهتتىن ئىسالمغا خاتىمه بېر
بۇنى ئىسپاتالشتا . تىرىشچانلىقلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز
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خرىستىئان دىن تارقاتقۇچىلىرى ۋه مۇستهملىكچىلهرنىڭ ئۆز 
  . ئوتتۇرىغا قويىمىزسۆزلىرىنى -گهپ
 

       
 

 
تۈرۈكلهر تهرىپىدىن مۇھهممهد ئهلىي مىسىر ۋالىيلىقىغا 

ــــدى ــــۇ ن. تهيىنلهن ــــپىلىكىگه ئ ــــمان خهلى ــــدا ئوس ام
ــتانىدىكى  ــته ئاس ــسىمۇ، ئهمهلىيهت ــسۇنىدىغاندهك كۆرۈن بوي

دىـن مۇسـتهقىل »خهلىپىلىكى«مهركىزى ھۆكۈمهت تۈرۈك 
ــوياليتتى ــۈرۈك ھۆكۈمرانلىقىــدىن . بولۇشــنى ئ ــۇ ئــادهم ت ب

ــوياليتتى ــنىال ئ ــتهقىل بولۇش ــسالم . مۇس ــۇ ئى ــېكىن، ئ ل
ىغماي قالغـان يۇرتلىرىدا ھهددىدىن ئېـشىپ تېرىـسىگه سـ
ـــايتتى ـــا پهرۋا قىلم ـــسىيىنىڭ نوپۇزىغ ـــۆزىنى . فران ـــۇ ئ ئ

فرانسىيىنىڭ نـېمه ئۈچـۈن قولاليـدىغانلىقىنى، ئىـشالرنى 
ـــات ـــدىغانلىقى، تهرهققىي ـــلىھهت بېرى ـــىتىپ مهس -كۆرس

گۈللىنىش پىالنلىرىنى تۈزۈپ بېرىدىغانلىقى ۋه بۇ پىالنالرنى 
مهقسهتلهر -يىراقنى كۆزلىگهن نىشان-يىراق، تولىمۇ يىراق

ــقهت  ــدىغانلىقىغا دىق ــاردهم بېرى ــشقا ي ــرا قىلى ــۈن ئىج ئۈچ
ـــڭ . قىلمـــايتتى ـــۇھهممهد ئهلىينى ـــشانى م ـــڭ نى ئۇالرنى

ــــى  ــــۇزۇن مهزگىللهرن ــــراق، ئ ــــۇ يى ــــشانىدىن تولىم نى
نىڭ پهرده ئارقىسىدا »خهلىپىلىك«ئۇ ئۆزىنى . پىالنلىغانىدى

ئهڭ قـالتىس «تۇرۇپ فرانـسىيىلىكلهر ئۈچـۈن ئىـشلىگهن 
  . چاغاليتتى» كىشى

فرانـــسىيه مـــۇھهممهد ئهلىنـــى قـــولاليتتى، ئـــۇنى 
خهلىپىلىكـــتىن مۇســـتهقىل دۆلهت قـــۇرۇپ چىقىـــشقا 

ناھـايىتى ياخـشى، «ئۇنىڭ قىلغـان ئىـشى . كۈشكۈرتهتتى
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ــدلىق ــۇش ھى ــسالمىيهت » خ ــۈن ئى ــشاش پۈت ــشقا ئوخ ئى
ئۇنىڭغا ئهگىشىپ بۇ بىر پۈتۈن ئىسالم . دۇنياسىدا يامرايتتى

. كىچىك ئۇششاق دۆلهتلهرگه پارچىلىناتتى-كدۇنياسى كىچى
ــۇ  ــۇزى ئارىلىــشاتتى ۋه ب بــۇ ئىــشقا غهربنىــڭ كۈچلــۈك نوپ

...! ئىسالھات . قۇرۇالتتى» ئىسالھات ھهرىكىتى«دۆلهتلهرده 
ئىسالمىي ئاساسالرنى ۋهيران قىلىدىغان، مۇسۇلمانالرنى ئۆز 
 ئهقىدىلىرىدىن سالدۇرۇۋالىدىغان، ئهقىدىنى مۇسۇلمانالردىن

سالدۇرۇۋالىدىغان ئىسالھات، ئۇالرنى ئىشىك تۈۋىـده مـاراپ 
تۇرغان ئهھلى سهلبنىڭ نوپۇزىغا بويـسۇندۇرۇش ئىـسالھاتى 

ــۆچ. بــوالتتى -ئــۇالر زهھهرخهنــدىلىككه تولغــان تــارىخىي ئ
ئاداۋهتلىرىنىڭ ئۇسسۇزلۇقىنى قاندۇرۇش ئۈچـۈن ئۇزۇنـدىن 

  . بېرى بۇ پۇرسهتنى كۈتۈپ تۇراتتى
 ئوتتۇرىغا قويغاندا مۇسۇلمانالرنىڭ پىكىرىگه بۇ يهرده تارىخ

خهلىپىلىك ھهقىقهتهن . ئارىلىشىپ كېتىدىغان بىر نۇقتا بار
ئۆزىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىده بۇزغۇنچى، زالىم ۋه زوراۋانلىق 
قىلىدىغان مۇستهبىت بولغانمۇ؟ ئۇنىڭ ئارقىسىغا خۇراپات، 

ــان تاشــق ــۇمران بولغ ــۇم يوشــۇرۇنغان، گ ى جاھــالهت ۋه زۇل
كۆرۈنۈش بولغان ئهمهسـمىدى؟ ئـۇ سـاپ ئىـسالم روھىـدىن 
ــشىپ  ــر ئارىلى ــلهردهك پىكى ــمۇ؟ دېگهن ــقان ئهمهس يىراقالش

  . كېتىدۇ
ئۇنـداقتا بۇنـداق چېرىكلهشـكهن ھـاكىمىيهتكه قارشــى 
چىقىش، ئۇنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ئۈچۈن قوزغىلىش ماختاشقا، 

لىك ياردهم بېرىشكه، قولالشقا ۋه ئېتىراپ قىلىشقا تېگىـش
  ياخشى ئىش بولمامدۇ؟ 

ــــاۋاتقان  ــــده ياش ــــسى قىتئهلىرى ــــڭ ھهرقاي زېمىننى
مۇسۇلمانالردىن نامدا ئىسالم خهلىپىلىكى، ئىسالم سىمۋولى، 
ئهمهلىيهتته زالىم ئهزگۈچى ھۆكۈمهتكه، خار ۋه بىچاره بولۇپ 
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ئارقىدا قالغان، قاالق، تاشتهك قېتىپ قالغان ئىسالھاتنىڭ 
ئىـزدا توختـاپ قالغـان مۇسـتهبىت ھهممه تهرهپلىرىده بىـر 

خهلىــپىلىككه بويــسۇنۇش ۋه بــۇ خهلىپىلىكنــى داۋاملىــق 
  ! قوغداپ قېلىش تهلهپ قىلىنامدۇ؟

بىز مۇسـتهملىكچىلهرنىڭ خهلىپىلىكنـى يېقىـتىش ۋه 
ــاالقه ــاقلىق، ئ ــك، ئىتتىپ ــىنىڭ بىرلى ــسالم دۇنياس -ئى

لىرىنى ئۈزۈپ تاشالشتىن ئىبارهت پهسكهش نىشانى مۇناسىۋهت
ر دهيلى، ئۇنداقتا بىز خهلىپىلىكنىـڭ زۇلۇمىغـا سـۈكۈت با

قىلىپ، بىر ئىزدا توختاپ قېلىش ۋه قاالقلىق بىلهن قاراپ 
ــدۇق؟  ــۇپ بېرهم ــۈمگه تۇت ــۆزىمىز ئۆل ــۆزىمىزنى ئ ــۇرۇپ ئ ت
خهلىپىلىككه بىز قارشى چىقمىساقمۇ بهرىبىر ئۇزۇنغا قالماي 
مۇســتهملىكچىلهرنىڭ پهســكهش نىــشانى ئهمهلــگه ئاشــىدۇ 

  ! همهسمۇ؟ئ
مانا بـۇ يهرده مۇسـۇلمانالرنىڭ پىكىرلىرىـدىكى مهسـىله 

بۇ پىكىر گىچماچلىقى ئۆزلىكىدىن . گىچماچلىشىپ كېتىدۇ
بولغان ئهمهس، بهلكى ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرىنىڭ 

ــرهڭ ۋه -ئۇالرنىــڭ پىكىرلىــرىگه، ھىــيله لهر سۈيىقهســتنهي
ھكهم مىكىرلهرنى مۇسـته-ئىشلهتكهنلىكىنىڭ ۋه بۇ ھىيله

بېكىتىش ئۈچۈن قاتتىق چىڭ تۇرغانلىقىنىڭ سـهۋهبىدىن 
بـۇ يهرده چوقـۇم ئىككـى ئىـشنىڭ بىـرى بولمــاي . بولغـان

ــار ــاكى خ ــۇمكىن ئهمهس، ي ــاالق، -م ــۇچى، ق ــۇن قىلغ زهب
ــاكى  ــسۇنۇش، ي ــق بوي ــپىلىككه داۋاملى ــتهبىت خهلى مۇس
ئىستىقالىيهت ھهرىكهتلىرى بىلهن خهلىپىلىكتىن ئايرىلىپ 

شۇنىڭدىن كېيىن . قىل دۆلهتلهرگه بۆلىنىشچىقىپ مۇسته
نــېمه بولــسا بولــسۇن، بهلكــى غهربنىــڭ نوپــۇزى ئاشــۇ 

غا كىرسىمۇ مهيلى، مانا بـۇ »رايونالر«بولغان » مۇستهقىل«
ــۈرۈك  ــدىن ۋه ت ــڭ زۇلۇمى ــڭ خهلىپىلىكنى ــۇ رايونالرنى ئاش
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ــدىغان  ــۈن تۆلهي ــۇش ئۈچ ــدىن قۇتۇل ــڭ جهۋرى ھاكىملىرىنى
ڭدىن كېيىن مۇستهملىكچىلهرنىڭ شۇنى. قىممهتلىك بهدىلى

تهشۋىقاتلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ زېھىنلىرىدىكى ئىشنى تېخىمۇ 
غهربنىڭ «: بهك ئاشۇرۇۋېتىدۇ، ئۇالر مۇسۇلمانالرغا ئېيتىدۇ

نوپۇزى، غهربلىكلهرنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا كىرىش ۋه ھوقۇق 
يۈرگۈزۈشتىن بولغان مهقسىتى ئىسالھات ئېلىـپ بېـرىش، 

-تهرهققىــي قىلــدۇرۇش، ھهزارهت ۋه تهلىــمگۈللهنــدۈرۈش، 
بۇالرنىڭ ھهممىسى . تهربىيهنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن بولغان

ــدۇ ــامهت ئهكېلى ــكهت ۋه ئ ــرىيهت، بهرى ــۇلمانالرغا خهي . مۇس
لېكىن، بۇ ياخشىلىقالرنى ئۆزلهشتۈرۈش ۋه داۋامالشتۇرۇش 
ــــۇلمانالر  ــــشىۋاتقان مۇس ــــا قهدهر داۋاملى ــــا ھازىرغ يولىغ

دىكى خهلىپىلىك پۇتلىكاشاڭ پهيـدا قىلىـپ ھۆكۈمرانلىقى
  . »يولىمىزدا توغرا تۇرماقتا

  . مانا بۇ يهرده مۇرهككهپ خاتالىقالر بارلىققا كېلىدۇ
ئىشنى بىرىنچى ئۇسۇلغا تايىنىپ ئېلىپ بارغاندا توغرا 

تۈرۈك خهلىپىلىكى زۇلۇمالرغا رازى بولۇش يـاكى . بولمايدۇ
لىق مۇناسىۋهتلىرىنى ئىتتىپاق-ئىسالم دۇنياسىنىڭ بىرلىك

ئۈزۈپ تاشـالپ، ئىـسالم ۋه مۇسـۇلمانالرنى تۈگهشـتۈرىدىغان 
ئۇسۇلنى قـوللىنىش، ئىككىنچـى ئۇسـۇلمۇ تـوغرا ئهمهس، 
ئىسالھاتنىڭ بىردىنبىر يولى مۇسۇلمانالر يۇرتلىرىغا ئهھلى 

  . سهلبلهرنىڭ نوپۇزىنى كىرگۈزۈش
لى بىز نوپۇزى ئىسالم دۇنياسىغا كېڭىيىشتىن بۇرۇن ئهھ

سهلب ئـۈنمه ھالىتىـده ئۇجۇقتـۇرۇۋېتىش ئۈچـۈن قـاتتىق 
ئورۇنغان، مۇھهممهد ئهلى ۋه ئۇنىڭ چۈپرهندىلىرى بىۋاسىته 
ياكى پهرده ئارقىسىدا تۇرۇپ يوقىتىش ئۈچۈن ھهرىكهت ئېلىپ 
بارغان ۋهھھابىيالر ھهرىكىتى بىـلهن مهھـدى ھهرىكىـتىگه 

  ! قايتىپ كېلهيلى
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جهھهتــتىن تۈزهشــنى ئىككىــال ھهرىــكهت ئومۇمىيلىــق 
مهقسهت قىلغان ھهرىكهت بولۇپ، بىرىنچىسى پۈتۈن ئىسالم 
ــسالھ قىلىــشنى،  ــاتلىقتىن ئى ــۇم، خۇراپ ــىنى زۇل دۇنياس

ــات ــۇلمانالرنى ق ــۇق -مۇس ــا قاشــشاقلىق ۋه تۇرغۇنل قېتىغ
بويۇنتۇرۇقىدىن ئازاد قىلىـش سىڭىپ كهتكهن تۈرۈكلهرنىڭ 

ي ۋادىنـى بولسا، ئىككىنچى ھهرىكهتنىڭ نىـشانى شـىمالى
ئىنگلىزالرنىڭ ئىگىلىۋېلىشىدىن قۇتقۇزۇش، ئاندىن پۈتۈن 
ئىسالم دۇنياسىنى تۈرۈكلهرنىڭ بويۇنتۇرۇقىدىن قۇتقۇزۇشنى 

ئىككىـال ھهرىـكهت مۇسـۇلمانالرنىڭ سـاپ . نىشان قىلغـان
ئىـسالمىي بوشــلۇقتا ياشىــشى ئۈچـۈن مۇھىــت ھازىرالشــقا 

تىدىن قايتۇرۇپ ئورۇنغان، ئۇالرنىڭ تارىخىي ئۇلۇغلۇقىنى قاي
كهلمهكچى، ئىسالم دۇنياسىنىڭ بىرلىك رىشتىسىنى قوغداپ 
قالماقچى، ئىسالم دۇنياسـىنىڭ ئىچكـى ۋۇجۇدىغـا ئهھلـى 

پاسـات ۋه -سهلب غهرب دۇنياسىنىڭ سىڭىپ كىرىپ پىتنه
ــاقچى  ــداپ قالم ــشتىن قوغ ــدا قىلى ــۇنچىلىقالرنى پهي بۇزغ

  . بولغانىدى
ــۇ ئىككــى شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئهھلــى ســهلب ياۋروپاســى  ب

-ھهرىكهتكه قارشى تۈرۈك ھۆكۈمرانلىرىنىڭ يۈرىكىده غهزهپ
بـــۇ ھۆكۈمرانالرنىـــڭ . نهپـــرهت پهيـــدا قىلىـــپ ئۈلگـــۈردى

مۇھهممهد . كۆپىنچىسى ئهھلى سهلبلهرنىڭ غالچىسى ئىدى
ئهلــى ۋه ئۇنىــڭ قولچۇمــاقچىلىرى بــۇ ئىككــى ھهرىكهتنــى 

نى كهينىدىن ئۆچۈرۈپ تاشالشتا ھهرقانـداق پۇرسـهت-كهينى
ئهكسىچه، . قولدىن بهرمهي سىستېمىلىقنى ۋايىغا يهتكۈزدى

شــۇ چاغنىــڭ ئۆزىــده يهرلىــك مىللهتچىلىــك يــاكى رايــون 
خاراكتېرلىــك گۇرۇھۋازلىــق ئاساســىغا قۇرۇلغــان، ئىــسالم 
ئاساسىغا قۇرۇلمىغان ۋه ئىسالم بىلهن مۇناسىۋىتى بولمىغان 
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دى ۋه ھهرىكهتلىرىنىڭ ھهرقاندىقىنى قوللى» مۇستهقىللىق«
  كۈشكۈرتۈش بىلهن ئارام تاپتى؟ 

مانا بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ پىكىرىده تۈرۈك زۇلۇمى ئاستىدا 
قېلىــپ قــېلىش بىــلهن ئىــسالمىي بىرلىــك ۋه ئىــسالمىي 
ئهقىدىنىڭ كـۈچى بىـلهن قېلىـپ قېلىـپ مۇشـۇ زۇلۇمغـا 
خـاتىمه بېــرىش ئوتتۇرىــسىدا تــۆت كوچــا ئېغىــزى بارلىققــا 

ــۇ ھهل قىلىــش . هكهلتۈرۈشــكه تېگىــشلىك مهســىل ــا ب مان
چارىسى، بۇ چارىگه بۇرۇنقى ئهھلى سهلبلهر ئۇنىمىغان، ئۇالر 
بۈگۈنكى كۈنگه قهدهر بـۇ ھهل قىلىـش چارىـسىگه ئۇنىمـاي 

  كهلدى؟ 
 

       
 

 
فرانسىيىنىڭ نوپۇزى مىسىر، سۈرىيه ۋه لىۋانالرغا قهدهر 

ــــشكه باشــــلىدى ــــي . كېڭىيى ــــڭ پىكىرى ــــا، ئۇنى ھهتت
بۇ مهدرىـسلهرده مىـسىر ۋه . بارلىققا كهلدى» ىرىمهدرىسل«

ــايالردىن ــقا ج ــا «: باش ــى ئان ــڭ ئىككىنچ ــسىيه بىزنى فران
دهيـدىغانالر، » ۋهتىنىمىز، ئـۇ بىزنىـڭ كۆيۈمچـان ئـانىمىز

مىسىر ئهزهلـدىن ئوتتـۇرا ئـاق دېڭىزنىـڭ ئايرىلمـاس بىـر 
. قىسمى، ئوتتۇرا ئاق دېڭىزنىڭ ئايرىلماس كۆلچىكى بولغان

مۇناسـىۋهتلىرى -ىكىرى، روھـى ۋه مهدهنىـي ئـاالقهئۇنىڭ پ
ئهزهلدىن ئوتتۇرا ئاق دېڭىز قىرغىقىدىكى مىلـلهت بىـلهن 
بولۇپ كهلگهن، ئۇ ھهرگىزمۇ ئوتتۇرا شهرقنىڭ بىر قىـسمى 

مىسىرنىڭ ئهرهب يېرىم ئارىلىنىڭ قهلبىدىن . بولغان ئهمهس
مۇناسىۋىتى يوق، -كهلگهن ئىسالم بىلهن ھېچقانداق ئاالقه

ۇنىڭ مهدهنىيىتى قىزىل دېڭىز ساھىلىدىكى مىللهتلهردىن ئ
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كهلگهن ئهمهس دهپ پهلىپهتىش سۆزلهيدىغان فرانسۇزالشقان 
  ! زىيالىيالر تهربىيىلىنىپ چىقتى

ــۇ  ــدىغان ب ــر يۈرگۈزى ــداق پىكى ــاكى مۇن ــداق ي ــا ئۇن مان
زىيالىيالر فرانسىيه ئهھلى سـهلب مۇسـتهملىكچىلىرىنىڭ 

هلله ئۆسـتۈرۈلۈپ، ئۆسـمۈرلهر ۋه پ-يوللىشى بىلهن پهللىمۇ
يېڭى ئهۋالدالرنى فرانسۇزالشتۇرۇش ياكى ئۇالرنى ئىسالمدىن 
يىراق بولغان قايسى ھـالهتكه ئهكـېلىش ئۈچـۈن يـۆنىلىش 

ـــدى ـــا كۆتۈرۈل ـــۇق ئورۇنالرغ ـــك نوپۇزل ـــۇالر . خاراكتېرلى ب
لـېكىن، . ئهمهلىيهتته ئاكىلىرىنىڭ نوپـۇزىنى يۈرگـۈزهتتى

ـــۇنچه قىلىپ ـــسىيه ش ـــسىرنى فران ـــڭ مى ـــۇ ناپالىئوننى م
ئىگىلىۋېلىش ئۈچۈن ھۇجۇم قىلغان چاغدىن باشالپ شېرىن 

 كۆرۈپ كهلگهن، كونا چۈشلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئىشقا چۈش
ئۇالر شۇنچه ئۇزۇن زامـانالردىن . ئاشۇرۇش قولدىن كهلمىدى

. كېيىنمۇ ئاشۇ شېرىن چۈشىنىڭ خىيالىنى سۈرۈپ تۇراتتى
نـسىيىنىڭ تهمهلىرىـدىن بهك ئىنگلىزالرنىڭ تهمهلىرى فرا

 يىلى -1882. ئالدىراش، تېخىمۇ جاسارهتلىك بولۇپ چىقتى
 نهچچه 70بېرتانىيه ئىمپېرىيىسى مىسىرنى ئىشغال قىلىپ 

  . يىل تۇرۇپ قالدى
مانا مۇشۇ چاغالردا ئهھلى سهلبلهرنىڭ مىسىردا ئاكتىپ 

فرانسىيه . دهۋرى باشالندى-ھهرىكهت قىلىدىغان كاتتا زامان
ـــ ـــۋان ۋه شـــىمالىي مۇس تهملىكچىلىرىنىڭ ســـۈرىيه، لى

ئافرىقىدىكى تۇنىس، ئالجىرىيه ۋه مهراكهشـتىكى ئاكتوئـال 
شـۇنداقال كېيىنكـى . ھهرىكهتلىرى ئۆزئارا ماسالشـتۇرۇلدى

دهۋرده ئهھلــى ســهلبلهرنىڭ ھهرىكهتلىــرى، پورتوگــالىيه، 
كېيىنـرهك ... دانمارىك، گولالنـدىيه ۋه ئىتـالىيىگه قهدهر 

 يۇرتلىرىنىـڭ قالغـان قىـسىملىرىغا قهدهر سـىقىپ ئىسالم
  . باردى
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ـــدىكى ئىـــسالم  ئاشـــۇ چاغـــدا مۇســـۇلمانالر كۆڭۈللىرى
ئهقىدىسىگه خاتىمه بېـرىش ئۈچـۈن مـۇنتىزىم، پىالنلىـق، 

  . ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان سىياسهتلهر بهلگىلهندى
 

       
 

 
نـدهك مۇستهملىكچىلهرگه نىسبهتهن ئىش ئـۇالر ئويلىغا

مانا بۇ مۇستهھكهم، كۈچلۈك، يىلتىزى . ئاسانغا توختىمىدى
چوڭقۇر ئهقىدىنى قومـۇرۇپ تاشـالش ئۈچـۈن، يـاكى ئۇنىـڭ 
كۆڭۈللهردىكى رىشتىسىنى ئاجىزالشتۇرۇش ئۈچۈن جېنىنىڭ 

ــــوغرا كهلــــدى ــــارىچه كۈچهشــــكه ت ئهھلــــى ســــهلب . ب
ئـاخىرى . مۇشـهققهتكه چىدىـدى-مۇستهملىكچىلىرى جاپـا

ئۇالر پهقهت ئىسالمنىڭ ئىسمىنى . تكه ئېرىشتىمۇۋهپپهقىيه
» بهنده بىلهن ئىگىسى ئالالھ«ئۇقىدىغان ياكى ئىسالم پهقهت 
ئۇنىڭ ئىنـساننىڭ ئهمهلىـي . ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقه خاالس

پائالىيهتلىرى بىلهن ئاالقىسى يوق، جهمئىـيهت ئىـشلىرى 
يـــاكى تۇرمـــۇش ئىـــشلىرى بىـــلهن ئاالقىـــسى يـــوق دهپ 

 ياكى ئىسالمنى قاالقلىق، ئارقىدا قالغـانلىق، تونۇيدىغان،
بىر ئىزدا توختاپ قالغانلىق، ھايـات كارۋىنىغـا قوشـۇلۇش 
ئۈچۈن چوقۇم دىننى سېلىپ تاشالش كېرهك دهپ قارايدىغان 
كاللىـــسى زهھهرلهنـــگهن يېڭـــى ئهۋالدالرنـــى تهربىـــيىلهپ 

  . چىققاندىن كېيىن ئاندىن پهسكهش مهقسىتىگه يېتهلىدى
ده تارىخ ۋهقهلىكلىرىگه تايىنىپ، خرىستىئان بىز تۆۋهن

دىــــن تارقــــاتقۇچىلىرى ۋه » مىســــسىئونېرالر«دىنــــى 
  . مۇستهملىكچىلهرنىڭ سۆزلىرىنى بايان قىلىمىز
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 يىلى بېرتـانىيه ۋىزارىتـى مىنىـستىرلىكىنىڭ -1882
رهئىسى مىتىرگىال دىستون بېرتانىيه ئومۇمىي يىغىنىدا سۆز 

نـى كۆرسـىتىپ تـۇرۇپ »قۇرئان كهرىم«ا قولىدىكى قىلغاند
بۇ كىتاب مىسىرلىقالرنىڭ قوللىرىـدا «: مهجلىس ئهھلىگه

داۋاملىق بولىدىكهن، بىزنىڭ مىسىر زېمىنىدا پۇت دهسسهپ 
  . دېگهن» تۇرالىشىمىز ھهرگىز مۇمكىن ئهمهس

  ! مانا بۇ ئىزاھالشنى تهلهپ قىلىدىغان سۆز ئهمهس
قۇۋۋهتنىـڭ قـوزغىلىش -ى كۈچئۇ ئادهم مۇشۇ خهلقتىك

ــىنىڭ  ــم«مهنبهس ئىكهنلىكىنــى، ئىــسالم » قۇرئــان كهرى
ئىكهنلىكىنى، ئهھلى سهلبلهر قومۇرۇپ تاشالشقا، يوقىتىشقا 

  . تېگىشلىك ئۇلتاش ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن
  . شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز گېپىنى يالىڭاچ ئېيتىۋهرگهن

ــم ــۈن تهلى ــسىر ئۈچ ــيىن مى ــدىن كې تهربىــيه -ئۇنىڭ
ئۈچۈن بېرتانىيه ىياسىتىنىڭ چېرتىيوژىنى سىزىپ بېرىش س

ئىالھىيهتشۇناسلىق پاكولتېتىنى پۈتتۈرۈپ چىققان دانلوب 
  . پهيدا بولدى

تهربىـيه -مۇسـۇلمانالر يۇرتىـدىكى تهلىـم! قىزىش ئىش
  سىياسىتىنى پوپ بهلگىلهپ بېرهمدۇ؟ بۇنداق ئىش نهده بار؟ 

نــى »ابئاشــۇ كىتــ«مىــسىرلىقالر قولىــدىن ! تــوغرا
ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرىنىڭ » تارتىۋېلىش ئۈچۈن«

بۇ ئىسالم يۇرتلىرىـدا ئـۇزاق، ئـۇزاق زامـانالرغىچه مهزمـۇت 
  . دهسسهپ تۇرۇشى ئۈچۈن

دانلــوب ئالــدىن پىالنالشــتۇرۇلغان سىياســىتىنى يولغــا 
ئاستا ئاخىرى ئۇالر كۈتكهن نهتىجىلهر قولغا -ئاستا. قويدى
رنىڭ ئهقىدىسىنى ئوغرىالش ئۈچۈن ئۇالر مۇسۇلمانال. كهلدى
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ــدى ــۇلىنى قولالن ــوۋالش ئۇس ــقان ئ ــسىدا توش ــاال ھارۋى . ك
بېرتانىيهنىڭ پۈتۈن جايالرغا قولالنغان سىياسـىتى تولىمـۇ 

ئهزھهر مىسىردىكى . ئاستا، مۆھلىتى ئۇزۇن سىياسهت بولدى
.  ۋه ئۇنىۋېرسىتېت بولۇپ كهلگهنجامىئهئىلىم مهنبهسى، 

ــ ــالغۇز مى ــا ي ــسالم ئۇنىڭغ ــۈن ئى ــى پۈت سىرال ئهمهس، بهلك
ــۇڭ ــسى بول ــىنىڭ ھهرقاي ــڭ -دۇنياس ــقاقلىرىدىن ئۇنى پۇش

ــده« ــۇد» ياردىمى ــشىش، -ۋۇج ــلهرگه ئېرى ــاق «بهرىكهت ئورت
ئىرپان قوبۇل قىلىش ئۈچۈن كهلگهن -ئىلىم» ھهمكارلىشىپ

  . مۇئهللىملهر ۋه ئىلىم ئۆگهنگۈچىلهر رهھبهرلىك قىالتتى
 تهلىماتلىرى ئۈچۈن ياراملىق، ئهزھهر شۇ چاغالردا ئىسالم

ئـۇ تـۈرۈكلهر . جانلىق، تىرىك ۋه الياقهتلىك ئهمهس ئىـدى
ئىشالر سۈپىتىده -دهۋرىنىڭ ئاخىرىدىكى بىر پۈتۈن نهرسىلهر

ــــشاق  ــــسىزالشتۇرۇلغان، قاش ــــتۇرۇلغان ۋه جان قاتمالالش
  . نهرسىلهرنىڭ گهۋدىسىگه ئوخشاش ھاياتلىققا يارىمايتتى

-ش، گۈللهندۈرۈش ۋه ئۇنى قاراڭغۇلېكىن، ئهزھهرنى تۈزه
ــا چىقىــرىش«زۇلمهتلهردىــن  -ســادالىرى تهرهپ» يورۇقلۇقق

تهرهپــتىن ياڭراشــقا باشــالنغان، كۈچلــۈك ئورۇنۇشــالر ۋه 
  . تىرىشچانلىقالر باشالنغانىدى

ـــدۇھ ۋه ئۇنىـــڭ ئهگهشـــكۈچىلىرىنىڭ ( مـــۇھهممهد ئهب
مۇشــۇ ئىــسالھات ھهرىكىتىــدىن كۈتــۈن ) رهھبهرلىكىــدىكى

ن بولغان نهتىجىلهردىن نهزهرنى قايتۇرغانـدا، ئهھلـى مۇمكى
ــشقا  ــۇنقهرز قىلى ــى م ــتهملىكچىلىرى ئهزھهرن ــهلب مۇس س

چــۈنكى، ئهزھهر . بىرىنچــى دهرىجىلىــك ئهھمىــيهت بهرگهن
شۇ چاغنىڭ ئۆزىدىكى (ئهقهللىسى مۇسۇلمانالرنىڭ نهزىرىده 
ئىسالم ئهقىدىسىنىڭ ) رېئاللىقتا ئۇنداق بولمىغان بولسىمۇ

ـــب پۇخ ـــرىق ۋه مهغرى ـــارىنىڭ مهش ـــورغىنى، يهر ش ـــا ق ت
تهرهپلىرىدىكى بارچه مۇسۇلمانالرنىڭ نهزهرلىرىنى قارىتىدىغان 



 

 197

ــان ــاھ بولغ ــسالمىيهتنىڭ . قىبلىگ ــۇ ئى ــۈن ئ ــۇنىڭ ئۈچ ش
مهنبهلىرىـدىن بىـر » بىرلىك«پىكىرى، روھىي ۋه ئهمهلىي 

. دهپ قارالغــان» يوقىتىلىــشقا تېگىــشلىك«مهنــبه بولــۇپ 
ىۋاسىته يول بىلهن ۋهيـران قىلىـدىغان بۇنـداق ئهزھهرنى ب

توقـاي -خهتهرگه ئۇزۇن مۇددهتلىـك پىـالن تـۈزگهن، ئهگـرى
مىكىرلىك يول تۇتقان بېرتانىيه مۇستهملىكچىلىرى -ھىيله

ھهرگىز تهۋهككۈل قىلمايتتى ھهم ئۇنداق قىلىشنى ئويالپمۇ 
چۈنكى، بېرتانىيه فرانسىيىنىڭ ھاماقهتلىكىنى . سالمايتتى

فرانــسىيىلىكلهر ئهزھهرنــى . كــۆزى بىــلهن كــۆردىئــۆز 
. ئۆزلىرىنىڭ ئاتلىرىنى باقىدىغان ئېغىلالرغا ئايالندۇرغانىدى

-نهپرىتىنــى قوزغــاپ، تهرهپ-بـۇ ھــال خهلقلهرنىـڭ غهزهپ
ئۇنىـڭ . تهرهپتىن خهلق قوزغىلىڭىنى بارلىققـا كهلتـۈردى

ئۈستىگه ئهمهلىي تهجـرىبه شـۇنى ئىـسپاتلىدىكى، ئىـسالم 
ــــــدى ــــــدىغان ئهقى ــــــۇم قىلى ــــــىته ھۇج لىرىگه بىۋاس

ــىلىققا  ــاتتىق قارش ــرى ق ــستىئانالشتۇرۇش ھهرىكهتلى خرى
. كۈتۈلگهن ئىـشنىڭ تهتۈرىـسىگه دۇچـار قىلـدى. ئۇچرىدى

مۇسۇلمانالردا خهتهر تۇيغۇسىنى ئويغىتىپ، ئىسالمنى چىڭ 
بېرتانىيىلىكلهر فرانسىيىلىكلهرنى . تۇتۇشقا ئېلىپ باردى

  دورامدۇ؟ 
ىزالر ھهرگىزمۇ بۇنداق ئهخمىقانىلىققا يـول ئىنگل! ياق
  . قويمايدۇ

ئۇالر ئاستا خاراكتېرلىك زهھهرلهش ئۇسۇلىنى قولالنغان، 
لـېكىن، بۇالرنىـڭ قىلمـاقچى . تۈكىنى يېتىشىغا سىاليدۇ

. بولغىنى بىـلهن ئۇالرنىـڭ قىلمـاقچى بـولغىنى ئوخـشاش
بهلكـى، بۇالرنىـڭ . پهقهت تاللىغان ۋاسىتىسى ئوخشىمايدۇ

  ! اھىيىتى ئۇالرنىڭ ماھىيىتىدىن بهتبهشىرم
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ــوب  ــلهر«دانل ــي ئىلىم ــى«ۋه » مهدهنى ــز تىل » ئىنگلى
الرغا ①»شوتاڭ«، »ھۆكۈمهتنىڭ مهكتهپلىرى«ئۆگتىلىدىغان 
ـــشايدىغان ـــاچتى» ئوخ ـــى ئ ـــالنغۇچ مهكتهپلهرن ـــۇ . باش ب

ــز  ــان، ئىنگلى ــشغال قىلىنغ ــتهپلهردىن ئىدىيىــسى ئى مهك
 مىدىراليدىغان ئاق قهغهزلهرنى مۇدىرلىرىنىڭ ئىشارىتىگه كۆره

ئـۇالر . قارا بوياپ چىقىدىغان يازغۇچىالر يېتىشىپ چىقتـى
  .  ئىش ھهققى ئېلىپ ئىشلهيتتى③ ئهمهس، جۇنهيھه②قۇرۇش

ئهمدى ئىش ئۇالردىن خهلقنى ئارتۇقچه گولالشنى تهلهپ 
ــدۇ ــوغلىنى . قىلماي ــۆز ئ ــارهن ئهزھهرگه ئ ــدىن ئېتىب بۈگۈن

لهپ بولۇشتىن ئاجىز كېلىـدىغان مهكتهپ راسخوتلىرىنى تۆ
كهمبهغهل كىشىلهردىن باشقا كىم ئهۋهتىدۇ؟ ھهربىر كىشى 

» تىلىنـى«ئۆز پهرزهنـتىگه مۇسـتهملىكچى خوجايىنالرنىـڭ 
ئۆگهتكهندىال، ئۇنىڭغـا پـارالق ئىـستىقبالنىڭ » پىششىق«

بارلىقىنى، ئوقۇش پۈتتۈرسىال ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدا تۈرلۈك 
. جهزمهن ئىــشىنىدۇلهيدىغانلىقىغا خىــزمهتلهرگه ئېرىــشه

بۇنــداق تونۇشــقا كهلــگهن ئــادهملهر بــالىلىرىنى ھۆكــۈمهت 
توال -ئاز! مهكتىپىده ئوقۇتماي، ئهزھهر مهكتهپلىرىگه بېرهمدۇ؟

ھاللىق سهۋىيىگه يهتكهن كىشىلهر بالىلىرىنى ئۆزلىكىدىن 
ئهزھهردىن قـايتۇرۇپ كېلىـپ مۇسـۇلمان ھىسـسۇلباتىنىي 

» كـاپىر«ئۆگهتمهيدىغان بـۇ يدىغان، نه دىن قۇرئان ئۆگهتمه
مهكتهپلىــرىگه قارشــى قوزغىغـــان بىرىنچــى قېتىملىـــق 
ئىنقىالبــتىن كېــيىن، ھۆكــۈمهت مهكتهپلىــرىگه ئهكېلىــپ 

                                                
 .  يدىغان مهكتهپلىرىخهنزۇالرنىڭ مىڭكوخهن تهربىيىله ①

 . مىسىر پۇل بىرلىكى ②

 . مىسىر پۇل بىرلىكى ③
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شۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇ ئوقۇغۇچىالر ... بېرىشكه باشلىدى 
ئۇالرنىـڭ تهبىقىـسى بىرىنچـى . گه ئايالندى»تهبىقه«يېڭى 

ــــدىن، ئى ــــۇپ ئائىلى ــــۈمهت بول ــــۇپ ھۆك ــــى بول ككىنچ
ئۇ . ۋهزىپىلىرىدىكى ئىجتىمائىي مهركهزدىن كېلىپ چىقتى

ۋه بۇنىڭدىن كېيىنكى مۇستهملىكچى ھۆكۈمهتنىڭ ئاشكاره 
  . ۋه يوشۇرۇن كۈشكۈرتۈشلىرىدىن كېلىپ چىقتى

ئاشـــۇ مهكـــتهپلهردىن ئوقـــۇش پۈتتـــۈرۈپ چىققــــان 
ــۇچىالر« ــپ » ئوقۇغ ــه بىلى ــر نهرس ــق بى ــته جى ئهمهلىيهت

يۇقىرىدا بىـز تىلغـا ئېلىـپ ئۆتكهنـدهك ئـاق . هيتتىكهتم
گه ئهزا »يـازغۇچىالر جهمئىيىتـى«قهغهزنى قارا بويايـدىغان 

بولىدىغان، مۇشۇ ۋهزىپىدىن باشقا ۋهزىـپىگه يارىمايـدىغان، 
ئىنگلىز مۇدىرلىرىدىن بۇيرۇق قوبۇل قىلىشتىن باشقىسىغا 

دهس يارىمايدىغان، بۇيرۇقنى مۇكهممهل، قۇللـۇق ۋه مـۇقهد
تهمتىرهپ تۇرۇپ ئىجرا قىلىـدىغان -قورقۇنچ بىلهن تىترهپ

  . قورساق باقارالر ئىدى! ياق. بىچاره جان باقارالر ئىدى
ئۇســۇلىنى، » تهربىــيه«ئىنگلىــزالر شــۇ چاغــدا ســاغالم 

تهربىيه ۋاسىتىلىرىنى بىلمهمتى؟ ئۇالرنىڭ -ھهقىقىي تهلىم
ــۈ ــان ھۆك ــسىردا قۇرۇلغ ــدىمۇ مى ــيه مهكتهپلىرى مهت ئهنگلى

مهكتهپلىرىگه ئوخشاش قۇللۇقنىـڭ ئۇسـلۇبلىرى ئهتراپىـدا 
ئهتراپىدىن يىراققا كېتهلمهيدىغان » تۆمۈر تاۋاق«ئايلىنىپ 

لېكىن، دانلوب . قىلىپ تهربىيىلهيدىغان مائارىپ بولغانىدى
يۈرگۈزۈۋاتقان مىسىر مائارىپ سىياسىتى تېخىمـۇ ئـۆزگىچه 

ــشتۈرۈپ چ ــشىلهرنى يېتى ــك كى ــۇپ، بىلىملى ــشنى بول ىقى
مهقسهت قىلماستىن، بهلكى بۇيرۇققا ماڭقۇرتالرچه ئىتائهت 
قىلىـــدىغان، دوپپىـــسىنى ئهكېلىـــشكه شـــهرهت قىلـــسا، 
كاللىسىنى ئهكېلىـدىغان، ئـۆزىنى بىـلهرمهن چاغاليـدىغان 
ـــسهت  ـــالىيالرنى يېتىـــشتۈرۈپ چىقىـــشنى مهق ـــادان زىي ن
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ده چۈنكى، ئۇ چاغدا بۇ ئىشالرنىڭ يهنه بىر تهرىپى. قىلغانىدى
تولىمــۇ مهخپىــي پىــالن تولىمــۇ ئاســتا، ئــاقىۋىتى تولىمــۇ 

شـاۋقۇن پهيـدا -خهتهرلىك، بىخۇتلۇق، ھېچقانـداق سـۆرهن
ئــۇ بولــسىمۇ . قىلمــاي جىمجىــت ئىــشقا ئېــشىۋاتاتتى

كىــشىلهرنى ئهزھهردىــن قــايتۇرۇپ كــېلىش، ئالــدى بىــلهن 
ــدهرىتىش،  ــدىن كىــشىلهرنىڭ قهلبىنــى چۆل ــى، ئان ئهزھهرن

ۋه يېقىتىش، ئاخىرقى ھېـسابتا ئۆلتـۈرۈپ ئاجىزالشتۇرۇش 
ــگهن بىــرال . تــۈگىتىش ئىــدى ئاشــۇ مهكــتهپلهرده بهلگىلهن

ــۈلهيتتى ــال دهرس ئۆت ــر خىل ــتىلگهن بى ــابتىن بېكى . كىت
ئوقۇتۇشـنىڭ -ئىنگلىزالر چهكلىـك بىـرال كۆرۈنۈشـته ئوقـۇ

ــلهپ  ــۇپ چهك ــۈرلىكىنى بوغ ــي ئۆتك ــڭ پىكىرى ئوقۇغۇچىنى
ـــادىيه ـــدىغانلىقىنى ۋه ئىج ـــڭ قويى ت كهشـــپىيات روھىنى

قاناتلىرىنى بوغۇپ قويىـدىغانلىقىنى بىلمهمتـى؟ چـۈنكى، 
تاالنت بىر خىـل نهرسـىنى تۈرلـۈك نهرسـىلهردىن كـۆرۈش، 
تۈرلۈك بۇلۇڭالردىن تهھلىل قىلىش نهتىجىـسىده بارلىققـا 

قۇيرۇقلىرى بوغۇلغان ئهقىللهر زېرىكىش ۋه -قانات. كېلىدۇ
ه ۋه گالدۇڭلىشىـشقا ئاسـتا ئۆزگىرىـشك-چارچاشتىن ئاستا

ــاراپ ماڭىــدۇ ئهركىــن پهرۋاز قىلىــشقا قويــۇۋېتىلگهن . ق
زېھىنلهردىن تاالنت، ئىجادىيهت، كهشپىيات ۋه تهرهققىياتالر 

ئۇالرنىـــڭ شـــۇ چاغـــدىكى ئهنگلىـــيه . بارلىققـــا كېلىـــدۇ
مهكتهپلىرىدىكى ئوقۇغۇچىلىرى بىر خىل تېمىنـى نهچـچه 

ىـدىن خهۋهردار خىل تهھلىل قىلىـدىغان تۈرلـۈك مهنبهلىر
بولىـدىغان، بىـر تهرهپـتىن نهزهرىـيه بىلىملىرىنـى ياخـشى 
ئۆگهنــسه، يهنه بىــر تهرهپــتىن كهشــپىيات ۋه ئىختىراالرنــى 
بارلىققا كهلتۈرىدىغان قۇدرهتكه ئىـگه ھهم نهزهرىيهچـى ھهم 

ئوقــۇش . ئىجــادىيهتچى بولــۇپ تهربىيىلىنىــپ چىقىــدۇ
ىيهلىرىدىن ئهمهس، پۈتتۈرگهنلهردىن بولسا يادلىۋالغان نهزهر
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بهلكى ئۆگهنگهن دهرسلهردىن پايدىلىنىپ بارلىققا كهلتۈرگهن 
ئىجادىيهت كهشپىياتلىرىدىن ئىمتىھان ئېلىـشنى ئـۆلچهم 

لېكىن، ئۇالر مىسىرلىقالردا تهپهككۇر مېۋىسىنىڭ . قىلىدۇ
يېتىلىپ قېلىشىدىن ئهنسىرهپ، بۇ يهردىكى چۈشهنچىلهر ۋه 

ــدۇ ــى چهكلهي ــا. ئهقىللهرن ــول ئىج ــپىياتقا ي دىيهت ۋه كهش
  . ئېچىشتىن ئېغىز ئېچىش مۇمكىن ئهمهس

خۇددى «ئاشۇ مهكتهپلهردىكى ئىنگلىز نازىرالر ئۆزلىرىنى 
ـــۇدتهك ـــشلىك مهئب ـــشقا تېگى ـــادهت قىلى ـــۇ » ئىب تولىم

ئۇالرنى . قىلىپ كۆرسىتىدۇ» سۈرلۈك«، تولىمۇ »مۇقهددهس«
ـــشىلهرگه  ـــۆرگهن كى ـــرهك«ك ـــۈرىكى » تىت ـــشىپ، ي ئۇلى

شۇنىڭ بىلهن تۆمۈر تاۋاقتىن . سوقۇپ كېتىدۇ» لدهپدۈپۈ«
قورقىدىغان جانباقارالرنىڭ » ئۆلگۈدهك«ئايرىلىپ قېلىشتىن 

ــۈرۈپ،  ــم بهجــا كهلت ــا تهزى ــرى ئۇالرغ ــۈرهكلىرى ۋه بهدهنلى ي
» سۈرلۈك بولۇش«مانا بۇ . قۇللۇقتىن تولۇق خهۋهر بېرىدۇ

ىنـى تهربىيه ئۈچۈن ئهمهس، كۆڭـۈللهرده قۇللـۇق زىرائهتلىر
ئۈندۈرۈشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى ياكى ۋاسىتىـسى، ئاشـۇ 
مهكتهپلهردىكى ئوقۇغۇچىالرغـا ھهر كـۈنى نهچـچه سـائهتلهپ 
ــسى،  ــسهل كۆرپى ــاالق، كې ــان ق ــدا قالغ ــسىرنىڭ ئارقى مى
دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىقنى ئاساس قىلغان يېزا ئىگىلىك 

ى دۆلىتى ئىكهنلىكى، بۇ دۆلهتنىڭ كۆمۈر ۋه تۆمۈر زاپاسلىر
ــنىڭ  ــا كهلتۈرۈش ــانائهتنى بارلىقق ــۈن س ــانلىقى ئۈچ بولمىغ
مۇمكىن بولمايدىغانلىقى، ئهكسىچه پۈتۈن ياۋروپا دۆلهتلىرى، 
خۇسۇسهن ئهنگلىيىنىـڭ سـانائهت دۆلىتـى، پۈتـۈن دۇنيـادا 

» مهدهنىيهتلىك«ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تهرهققىي قىلغان 
ــۈر ــته كۆم ــۇ دۆلهت ــۈنكى ب ــى، چ ــۈر دۆلهت ئىكهنلىك  ۋه تۆم

زاپىسىنىڭ ناھايىتى مول تېپىلىـدىغانلىقى قاتـارلىقالرنى 
  . تالماي تهلقىن قىالتتى-ھارماي
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ــلىكى  ــن دهرس ــلىكى، دى ــان دهرس ــتهپلهرده قۇرئ ــۇ مهك ب
ئهگهر ئۆگهتتى دېگهنده پايدىـسىدىن زىيىنـى . ئۆتۈلمهيتتى

  . جىق ئۈزۈندىلهر ئۆگىتىلهتتى
يه قىلىدىغان، يهر مۇشۇ ئهسناالردا مۇستهملىكچىلهر ھىما

شــارىدىن كاتتـــا ئورۇنغـــا ئىــگه بولغـــان مىســـسىئونېرالر 
مهكتهپلىرى بولسا، ئۆزىنىڭ بىـر كۈنلـۈك پائـالىيهتلىرىنى 
چېركاۋلىرىدا ناماز ئوقـۇش، خرسـىتىئانالرغا خـاس دۇئـاالر 

ئهپسۇسكى، . بىلهن ئالالھ تهرهپكه يۈزلىنىشتىن باشاليتتى
شـارائىت ئوڭىـدا ئهمهس، مۇسۇلمان ئوقۇغۇچىالرغا بۇنداق 

شۇنىڭ بىلهن مىسسىئونېر . نېسىپ بولمايتتىچۈشىدىمۇ 
ئوقۇغۇچىالرنىڭ ۋىجدانىدىكى دىن بىلهن ئاكتىپچانلىق ۋه 
ــدهك كۈچلــۈك  ــاش نۇرى ــۇش، قۇي ــدىن خهۋهردار بول ئىلىم
ــشتىلهرگه  ــسىدىكى رى ــى ئوتتۇرى ــات روھ ــان ھاي ئىجادىيهتچ

ى قۇرئان ۋه دىـن ھۆكۈمهت مهكتهپلىرىدىك. بىرلهشتۈرىلىدۇ
دهرسلىرى كۈنـدىلىك دهرس سىرتكىـسىنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى 
ــــاغ  ــــۇ چ ــــۇپ، ب ــــتۇرۇلغان بول ــــسىغا ئورۇنالش سىرتكى

-ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىـسى ئوقۇشـتىن قـاتتىق ھېرىـپ
چارچىغان ۋه زېرىككهن ۋاقىت بولۇپ، يىرگىنىشلىك مهكتهپ 

ياكى تاماشاغا تولغان ئازاده كوچىالرغا -زىندانلىرىدىن ئويۇن
ئۇنىـڭ . كهڭتاشا، ئازاده ئۆيگه قاچقۇسـى كېلىـپال تـۇراتتى

ئۈستىگه بۇ دهرسلهرنى ئۆتۈش ۋهزىپىسى قېرى مۇئهللىملهرگه 
ــانىي  ــان پ ــدا تۇرغ ــرىلىش ئالدى ــۇپ، يېمى ــشۇرۇلغان بول تاپ
ــان  ــدا ناماي ــۇچىالر ئالدى ــاجىزلىقلىرىنى ئوقۇغ ھاياتنىــڭ ئ

ى قىلىــپ قــاتتىق ھۆتــۈرۈپ كېتىــدۇ، گــاھ قوينىــدىك
قولياغلىقلىرىنى چىقىرىپ بهلغهم تۆكۈرىدۇ، ياشاڭغۇرىغان 

دېمهككـــى، ئۆلۈمنىـــڭ . كـــۆزلىرىنى ســـۈرتۈپ قويىـــدۇ
يېقىنالشلىقىدىن بېشارهت بېرىپ ئوقۇغـۇچىالرنى تېخىمـۇ 
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-ئۇالرنىڭ ۋىجدانىدىكى دىننى ھېرىپ. چارچىتىپ قويىدۇ
چارچاش، زېرىكىش ۋه قېچىشقا چاتقانـدهك، ئـاجىزلىق ۋه 

  . ①ققا چاتىدۇقېرىلى
دانلوب سىياسـىتى تېخىمـۇ كېڭىيىـپ ئهھلـى سـهلب 

قهدهم ئالغــا ســىلجىتىدىغان ئوتتــۇرا -دولقــۇنىنى قهدهممــۇ
بـۇ مهكـتهپلهر . مهكتهپلهردىن بىر قانچىسى بارلىققا كهلدى

ئىسالم . ھهممه نهرسىده ئۆزلۈك مهنھىجىگه ئاساسهن ماڭاتتى
ـــۆگهتمهيتتى ـــه ئ ـــدىن ھېچنهرس ـــۇ. ھهقىقىتى چىالر ئوقۇغ

مهكتهپلهرده ئىسالم تارىخىغا ئائىت دهرسلهردىن نېمىلهرنـى 
  ئۆگىنىدۇ؟ 

ئىسالم بۇتپهرهس قهۋملهر ئىچىگه چۈشـكهن بولـۇپ، . 1
ئۇالرنى بۇتنى تاشالپ يـالغۇز ئـالالھقىال ئىبـادهت قىلىـشقا 

  . چاقىرىدۇ
ــك . 2 ــى تىرى ــۆز قىزلىرىن ــلهر ئ ئهينــى دهۋردىكــى ئهرهب

نـداق قىلىـشتىن توسـۇش ئۈچـۈن كۆمۈۋېتهتتى، ئۇالرنى بۇ
  . چۈشۈرۈلدى

. ئۇالرنى دهۋهتنى ئومۇمالشـتۇرۇش ئۈچـۈن چـاقىردى. 3
غازات ۋه پهتىھلهر ئىسالم دىنىنىڭ بۈگۈنكى مهۋجۇد جايالرغا 
قهدهر تارقىلىـــشى بىـــلهن غـــازات ۋه پهتىھلهرنىـــڭ دهۋرى 

ئهمدى يۇقىرىدىكى ئىشالر پۈتكهندىن كېـيىن . ئاخىرالشتى
، مۇھىم ۋهزىپىلىرىدىن قول »ئاخىرالشتى«لى ئىسالمنىڭ رو

ئۇنىڭ بۈگۈنكى رېئال دۇنيا ھاياتلىقىدا قىلغـۇدهك . ئۈزدى
  . مۇھىم ئىشلىرى يوق، قالمىدى

بىرىنچىدىن، ئىسالم بىر ئالالھقا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈن 
دهۋهت قىلغــان بۇتپهرهســلهر ئىـــسالمنى قوبــۇل قىلىـــپ 

                                                
 . ئهكسىچه مىسسىئونېر ئوقۇغۇچىالر ياش، تىمهن، پاكىز، رهتلىك كىيىنگهن بولىدۇ ①
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ئـۇالر (قـا چوقۇنمىـدى ئۇالر قايتىدىن بۇت. مۇسۇلمان بولدى
  ). ئافرىقا مهسىلىسىنى تامامهن يوشۇرىدۇ

ئىككىنچىدىن، قىزىنى تىرىك كۆمۈۋېتىدىغان ئىش قايتا 
ـــدى ـــا ئايالن ـــداق يىرگىنىـــشلىك . كهلـــمهس مۇھىتق بۇن

  . قىلمىشالرنى تۈگىتىش ئۈچۈن ئىسالمغا ھاجهت قالمىدى
ــادنى ئومۇمالشــتۇرۇش  ــاكى جىھ ئۈچىنچىــدىن، دهۋهت ي

 زامان دۆلهتلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىـق شـارائىتلىرىغا ھازىرقى
  . قاراشلىق، بۈگۈنكى يېڭى دۇنيادا ئۇنىڭغا ئورۇن يوق

ئهمما، ئىسالمنىڭ پۈتۈن خااليىقالرنى نۇرغا يېـتهكلهش 
بارلىققا كهلتۈرۈش كۈچى ئۈچۈن يهر شارىدا تهسىر قوزغىغان 

  : ، تهرهپلىرى...
نىـڭ ھهمـمه  ئهمما، ئىسالمنىڭ ئىنـسانىيهت ھاياتى

تهرهپلىـــرىگه قهدهر ھۆكۈمرانلىـــق قىلىـــدىغان ۋه ئـــۇالرنى 
نىجادلىق بـار ۋه ياخـشىلىق بـار تهرهپـكه يۈزلهندۈرىـدىغان 

  . ئىنتىزامىي تهرىپى
 ـــدىكى ـــارى رېئاللىقى ـــسالمنىڭ يهر ش ـــا، ئى  ئهمم

  . تهرهپلىرى... ھهرىكهتچان كۈچ بولغىنىغا ئوخشاش 
 يىـراق بۇلـۇڭ ئهمما، ئىسالمنىڭ زېمىننىڭ ئهڭ-

پۇشقاقلىرىغا قهدهر كهڭ تارقالغان ۋه ئون نهچچه ئهسىردىن 
بېرى پۈتۈن زامان كىشىلىرىگه ھهزارهت بولغىنىغا ئوخشاش 

  . تهرهپلىرى... 
 ،ئهمما، ئىسالمنىڭ پۈتۈن زېمىـن يـۈزىنى يورۇتقـان 

ياۋروپالىقالرنىــڭ ئۆزىمــۇ ھــازىرقى زامــان يېڭــى ئــويغىنىش 
غـان ئىلمىــي ھهرىـكهت تهرىــپىگه ھهرىكىتىنـى قوبــۇل قىل

  . تهرهپلىرى... ئوخشاش 
 ئهمما، ئىسالمنىڭ ئىقتىسادىي تۈزۈم ۋه ئىجتىمائىي 

  . تهرهپلىرى... ئادالهت بولغىنىغا ئوخشاش 
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 ئهمما، ئىسالمنىڭ كىـشىلهرنى ئالالھنىـڭ غهيـرىگه 
ــسلهرنىڭ  ــا ئوخــشاش، شهخ ــازاد قىلغىنىغ چوقۇنۇشــتىن ئ

ىن ئازاد قىلغان، ئىنسانالرنىڭ كۆپ ئىديىسىنى خۇراپاتلىقت
سانلىقىنى ئۆز شىللىسىگه مىنىۋالغان تۈزۈم بۇزغۇنچىلىقى 
ـــۇم،  يـــاكى شهخـــسلهر بۇزغۇنچىلىقىـــدىن قۇتقـــۇزۇپ، زۇل
ئىستېدات، ئېزىش ۋه ئېكسپوالتاتسىيه قىلىشلىرىدىن ئازاد 

  . قىلىدىغان ئازادلىق ھهرىكهتلىرىگه ئوخشاش تهرهپلىرى
ــسالمن ــا، ئى ــارى  ئهمم ــدىن يهر ش ــالالھ تهرىپى ىڭ ئ

كىشىلىرىگه ھۆكۈمرانلىـق قىلىـدىغان، ئىجـرا قىلىـش ۋه 
ــــپ  ــــهرىئهت قىلى ــــشلىك ش ــــشقا تېگى ــــائهت قىلى ئىت

  . تهرهپلىرى... چۈشۈرۈلگهنلىكىگه ئوخشاش 
 ئهمما، بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئىچىـدىن كىچىككىـنه 

بولـــسىمۇ مهكـــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىغـــا دهرســـلىك قىلىـــپ 
كىشىلهر ئادا » ئىسالم«ئۆگىتىلهتتى دېگهنده . ئۆتۈلمهيتتى

ـــۇ  ـــسى، ئاش ـــادهتلهر يىغىندى ـــشلىك ئىب ـــشقا تېگى قىلى
دىن كېلىپ »ئىسالم«ئىبادهتلهرنى ئادا قىلسىال ئۈستىدىكى 

مهزمـۇنالرنى ئـادا قىلغـان ھالغـا -چىقىدىغان بارلىق مهنـا
ـــۆگىتىلهتتى ـــلهر ئ ـــدىغان دهرس ـــۈرۈپ قويى ـــاكى، . كهلت ي

كهبـى نـۇرانه چېھـرىگه داغ سـالىدىغان ئىسالمنىڭ قۇيـاش 
شـــۈبھىلهرنىڭ تـــوپالملىرى، پىكىرىـــي، روھىـــي، -شـــهك

ئىجتىمائىي ۋه سىياسىي جهھهتتىن بولىدىغان زۇلۇمالرنىڭ 
بــارلىق ئــۆگىتىلمىلهر بىــر . يىغىنــدىلىرى ئــۆگىتىلهتتى

تهرهپتىن ئىـسالمنى كىـشىلهر نهزىرىـده تولىمـۇ كۈچـسىز، 
يهنه ... رسه قىلىپ كۆرسهتسه، خۇنۇك، بىچاره، ئهرزىمهس نه

بىـر تهرهپـتىن ئارقىـدا قالغـان، قـاالق ۋه قاشــشاقلىقنىڭ 
سـىمۋولى سـۈپىتىده لېـۋىنى چىـشلهپ تـۇرۇپ سـوغۇرۇلۇپ 
چىقىشقا تېگىشلىك دىن، دىن دهپ ئاتىلىدىغان مۇشۇ ئۇيقۇ 
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دورىسىدىن قۇتۇلـۇش كېـرهك دهپ چۈشهندۈرۈشـنى كـۈچهپ 
  . سىڭدۈرهتتى

 ھهممىسىده ئۇالرغـا ياۋروپـا دهرسـلىك مۇشۇ ئورۇنالرنىڭ
  . قىلىپ ئۆگتىلهتتى

 ئۇ بىردىنبىر ‐‐ ئۇ تهڭداشسىز كۈچ، ياۋروپا ‐‐ياۋروپا 
ــا  ــم‐‐ھهزارهت، ياۋروپ ــۇ ئىلى ــا - ئ ــان، ياۋروپ ــۇ ‐‐ئىرپ  ئ

ئازادلىق، ئۇ ئهركىنلىك، ئۇ قېرىنداشلىق، ئۇ باراۋهرلىك، ئۇ 
رۋاز قىلىۋاتقـان پۈتۈن مهيدانالرنىڭ ھهممىسىده يۇقىرىغا په

ياۋروپادا قۇرۇلغان ئىجتىمائىي تۈزۈم ھهقىقىي ! تهرهققىيات؟
ئىجتىمــائىي تــۈزۈم، ياۋروپــا پىكىــرى بارلىققــا كهلتــۈرگهن 
ــا  ئىقتىــسادىي تــۈزۈم ھهقىقىــي ئىقتىــسادىي تــۈزۈم، ياۋروپ
تهجرىبىلىرى روياپقا چىقارغىنى ياراملىق دهستۇرىي تۈزۈم، 

 قارار قىلغان ھوقۇق ھهقىقىـي نىزام، فرانسىيه ئىنقىالبى
ئىنسان ھوقۇقى، ئهنگلىيه خهلقى بېكىـتكهن دېمـوكراتىيه 
ــزانتىيه ئىمپېرىيىــسى ئاســاس  ھهقىقىــي دېمــوكراتىيه، ۋى

  . سالغان ھهزارات ئهڭ نوچى ھهزارهت
ســۆزىمىزنى يىغىنچــاقالپ ئېيتقانــدا، ياۋروپــا قاپــاق 

دىغان، تۈرتكىلى بولمايدىغان، كهينىگه قـايتۇرغىلى بولمايـ
ئارقىغـا يانمايــدىغان ئهڭ كاتتــا گىگانىـت، ئىــسالم بولــسا 

مۇشــۇ گىگانىتقــا چوقۇنۇشــقا تېگىــشلىك ! ياشــاش ئۈچــۈن
  ! بىچاره، ئهرزىمهس چۈپرهنده
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بۇالرنىــڭ ھهممىــسى دانلــوب سىياســىتىده ھېچنهرســه 
  . ئهمهس

 ئهرهب تىلى، ئهرهب بولسۇن ياكى ئهرهب بولمىسۇن بارچه
مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى بىۋاسـىته ئىـسالمغا چېتىـپ 

  . تۇراتتى
تۈسكىلهر تۇرىدىغان -ئۇنداقتا ئۇنى ھاقارهتلهش ۋه ئهسكى

ئۇنى قانچه ئهرزىمهس . بۇلۇڭغا تاشلىۋېتىشكه توغرا كهلدى
ــان  ــلهن بولغ ــۇنالر بى ــي مهزم ــسا، دىنى ــا تاشلىيالى ئورۇنغ

  . مۇناسىۋىتى شۇنچىلىك يىرىكلىشهتتى
نداقتا ئهرهب تىلى مۇئهللىمى كـۆزگه ئېلىنمايـدىغان ئۇ

مهسخىره قىلىش ئوبيېكتىغا ئايالنغان شهخىس بولۇشى، شۇ 
چاغالردا ئىنگلىز تىلى، يا جۇغراپىيه، تارىخ ياكى تهنتهربىيه، 

 12ماتېماتىكا ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئايلىق ئىش ھهققى تولۇق 
-انالردا ئـۆيجۇنهيھى بولۇپ، بۇ ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئاشـۇ زامـ

-زېمىن سېتىۋېلىشى، بايلىق يىغىـشى ۋه پـاراۋان راھهت
. پاراغهتلىك تۇرمۇش كهچۈرىـشىگه ئـازاده يېتىـپ ئاشـاتتى

ئهپسۇس، ئۇنىڭ ئهرهب تىلى ئوقۇتىدىغان مهكتهپته ئۇنىـڭ 
بىلهن ئوخشاش ياكى ئارتۇقراق ئىـشلهيدىغان ئهرهب تىلـى 

. ايلىق ئاالتتىئوقۇتقۇچىسى ساۋاقدىشى ئاران تۆت جۇنهيھى ئ
بهزىده ئۇنىـڭ مۇشـۇ كىچىككىـنه ئىـش ھهققىـدىن تۇتـۇپ 

بىرىدىن -بۇنداق ھالهتته بۇ ئىككى تهبىقه بىر. قېلىناتتى
ــپ  ــده پهرقلىنى ــلهن ئاالھى ــازالر بى ــشلىق ئىمتىي ئېچىنى

مهكتهپ ۋه . ئۇ بىرهر توختامدا توختاپ قالمايتتى. تۇراتتى
ۇ مـۇئهللىملهر جهمئىيهتتىكى ھۆرمهتلىـك ئورۇنغـا ئىـگه بـ

ىي جهھهتلهردىن ئاالھىـده ئورۇنغـا ئىقتىسادئىجتىمائىي ۋه 
). ھـاللىق ئـائىلىلهردىن خوتـۇن ئـاالاليتتى(ئىگه بوالتتى 

ـــۇھىتالردا  ـــالىي م ـــتۈن ئ ـــده ۋه ئۈس ـــالىلىرىنى ئاالھى ب
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مانا بۇ ئهرهب تىلى ئوقۇتقۇچىسى بولسا، . تهربىيىلىيهلهيتتى
ــــنىگه ــــسايىن كهي ــــۇپ كۈن ــــۇم بول ــــاتتىبۇرۇخت .  ماڭ

ئاســتا -ئاســتا. بېكىنمىچىلىكنــى ئــۆزىگه ئــادهت قىالتتــى
. ىي ئـورۇنالردىن چۈشـۈپ قـاالتتىئىقتىسادئىجتىمائىي ۋه 

. ئېسىل ئائىلىلهردىن ئۆيلىنىش ئۇنىڭغا نېسىپ بولمايتتى
پهرزهنتلىرىنــى كهمبهغهللىــك، خــارلىق ۋه بىچــارىلىكتىن 

يدا كىشىلهر ھهممه جا. بولغان بىر مۇھىتتا تهربىيىلهيتتى
؟ !تۈفى. ئۇالرنى كهمسىتهتتى، كۆزگه ئىلمايتتى ۋه قاچاتتى

بۇ ئهرهب تىلى ئوقۇتقۇچىسىغا ئهمهلىي رېئاللىقتا ئۇنىڭغـا 
بېــرىلگهن زهربه پهقهت يــالغۇز ئــۇنىڭغىال بېــرىلگهن زهربه 

ۋه بولماستىن، ئۇنىڭ بىـلهن بىـرگه بـۇ زهربه ئهرهب تىلـى 
  . دىنىغىمۇ تېگىدۇ

 
       

 
 

مىسـسىئونېرالر . بۇالرنىڭ ھهممىسى ھېچنهرسه ئهمهس
ئىسالم دۇنياسىدا ئهھلـى سـهلب مۇسـتهملىكىچىلىرىنىڭ 

چېگرىسىز ئىمكانىيهتلهر بىلهن -كۈچلۈك ياردىمى ۋه چهك
كۆڭۈللهردىكى ئىـسالمىي ئۇقـۇمالرنى يېمىـرىش، كىـشىلهر 

پـا قهلبلىرىدىكى ئىسالمىي ئۇقۇمالر ئورنىغـا ئومـۇمهن ياۋرو
ياكى خرىستىئان ئۇرۇقلىرىنى زىرائهت قىلىپ تېرىقچىلىق 
قىلىش ئۈچۈن داۋاملىق توسقۇنلۇقسىز، راۋان ھالدا پائـال 

  . ھهرىكهت قىالاليتتى
كۆز ئالدىمدا ھهيـران قـاالرلىق ئهمهلىـي ئىـشالرنى ئـۆز 

 laconquepedu(» ئىسالم دۇنياسىغا ھۇجۇم«ئىچىگه ئالغان 
Monde Musuiman (بـۇ . ىتاب ئالدىمدا تۇرۇپتـۇناملىق ك
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كىتــابنى ئوقۇغــان ئــادهم مىســسىئونېرالرنىڭ خرىــستىئان 
ـــۇق ـــك، ئوچ ـــۇنچه يۈرهكلى ـــى ش ـــدا -دىنىن ـــكارا ھال ئاش

. تــاڭ قالىــدۇ-تارقالغــانلىقىنى كــۆرۈپ ھهقىــقهتهن ھــاڭ
كىتابنىـڭ ئاشـكارا ھالـدا نهشـىر قىلىنغىنىـدىن ھهيـران 

هر بىرلىكته مىسسىئونېرالر بىلهن مۇستهملىكىچىل. قالىدۇ
تــۈزگهن زهھهرخهنــده پىالنالرنىــڭ ھازىرغــا قهدهر ئىــسالم 
دۇنياسىدا ھېلىھهم داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى، ئۇالر بىرلىشىپ 
تهييارلىغان زهھهرلىك دورىالرنىڭ ھېلىھهم مۇسۇلمانالرنىڭ 
كۆڭۈللىرىده تهسىر قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ھهيران بولماي 

نهيرهڭلهرنىڭ مهخسۇس -ھىيلهلىك سۈيىقهستبۇ . تۇرالمايدۇ
مۇسۇلمانالرنى يوقىتىش ئۈچۈن پىالنالنغانلىقىنى، ئهكسىچه 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىشلىرىدىن بىخۇت، غاپىل يۈرگهنلىكى، 
ئۇالرنىـــڭ ســــاراڭالرچه كۈلــــۈپ يۈرۈشــــلىرى، بىــــپهرۋا، 
ھاڭۋاختىالرچه ئىـش قىلىـپ يـۈرگهنلىكى يـاكى دۆتـلهرچه 

القان ئـۇرۇپ چـاۋاك چېلىـشىپ ئ-قاراملىق بىلهن ئالقانغا
يۈرۈشلىرى ھهقىقهتهن تراگېدىيه ئىچىدىكى ئېچىنىـشلىق 

  ! تراگېدىيه؟
مىكىرلهرنىڭ بۈگۈنكى - ۋه ھىيلهسۈيىقهستمۇشۇ بارچه 

ئىسالم دۇنياسىنىڭ جىسمىدا پىكىرلىرى، پائالىيهتلىرى، 
ئادهتلىرىـــده ئهمهلىـــي تهســـىرلهرنى -ئهخالقىـــي ۋه ئـــۆرپ

. تراگېــدىيه ئۈســتىگه تراگېدىيىــدۇركــۆرگىنىمىز تېخىمــۇ 
بهزىلىرىمىز بىز ساقالنـساق بـوالتتى، ئېھتىيـات قىلـساق 

دېگهن نېمىـدىن » مهدهنىيهت، تهرهققىيات«بوالتتى دهۋاتقان
خۇشال بولۇپ، ئېغىزىمىز قۇالق تۈۋىمىزگه يهتكۈچه چـوڭ 

بهزىلىرىمىـز ئـۆزىمىز بـۇزۇپ قويغـان . ئېچىپ كۈلۈۋاتىمىز
ھهسرهت چېكىپ غهمكىن -ىز ئۈچۈن قايغۇبۇزغۇنچىلىقلىرىم

دېــگهن بــۇ » تهرهققىيــات«ئۇالرمــۇ ۋه بۇالرمــۇ . بولــۇۋاتىمىز
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ئـۇنى . ئىسالم دۇنياسىغا قاراپ يول ئالـدى» كهسكىنلىك«
تـوختىتىش مـۇمكىن ئهمهس، ھـېچكىم، ھېچقاچـان ئــۇنى 

  . توختىتىشقا ئامال تاپالمىدى دهپ ئويلىشى مۇمكىن
ىككىلىسى ئوخشاشال ئهھلى سهلب ئۇالر ۋه بۇالرنىڭ ھهر ئ

مۇستهملىكىچىلىرى بىلهن مىسسىئونېرالرنىڭ ئىككى ئهسىر 
مابهينىده كىـشىلهرنىڭ ئهقىللىـرى ۋه ئىچكـى دۇنياسـىدا 

  ! نېمىلهرنى بارلىققا كهلتۈرگهنلىكىدىن غاپىل، بىخهۋهر؟
بىز ئۇنىڭغا مهيلى تۆۋهنگه چۈشۈش » تهرهققىيات«توغرا، 

دهپ باھا بېرهيلـى بهرىبىـر ئـۇ دۇنيـا ياكى يۇقىرى ئۆرلهش 
خاراكتېرلىك كاتتا كـۈچ، ئىـسالم دۇنياسـى رازى بولـسۇن، 
مهيلــى رازى بولمىــسۇن، چوقــۇم بــۇ كۈچنىــڭ قــاتتىق 

ئالهمــشۇمۇل «بىــز . ئىتتىرىــشىگه يولۇقمــاي ئامــال يــوق
دهپ ئاتىغان ئالدىمىزدا كېلىـدىغان بۆلۈمـده بـۇ » دولقۇنالر

. ۇلۇق تهپـسىلىي تـوختىلىمىزدولقۇننىڭ تهسىرلىرى توغر
بىز مۇشۇ مۇناسىۋهت بىلهن ئېيتىپ ئـۆتىمىزكى، لېكىن، 

ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرى ئىسالم دۇنياسىنى مۇشۇ 
يىرتقۇچ كهبىي دولقۇنالرغا بويسۇندۇرۇش ئۈچۈن ئاز بولمىغان 

. ھهرىكهتلهرنى ئېلىپ باردى، ئاز بولمىغان ئىشالرنى قىلدى
ئـۇالر ئىـسالم دۇنياسـىغا . نىش يـوقبۇنىڭدا ھېچ گۇمـانلى

قـۇدرهتكه -ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىشىغا، بۇ دولقۇنغا قارشى كـۈچ
ئېرىشىۋېلىشىغا، يـاكى بـۇ دولقۇنغـا قارىتـا تولـۇق بويـۇن 
ئىگىش ۋه تهسـلىم تۇرانلىـق ئورنىغـا باشـقا بىـر مهيدانـدا 
تۇرىشىغا كىچىككىنه بولسىمۇ پۇرسهت بهرمىدى ياكى يـول 

  . قويمىدى
ــۈچئهگهر  ــدهك ك ــڭ بۇرۇنقى ــى ئۆزىنى ــسالم دۇنياس -ئى

ـــسا،  ـــان بول ـــده بولغ ـــڭ ئهســـلىدىكى ... قۇۋۋىتى ئۆزىنى
» تهرهققىيات«ئۈستۈنلىكىده بولغان بولسا، ئۇ ھهرگىزمۇ بۇ 
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دېگهن ياۋۇز مهخلۇق ئالدىدا بويۇن قىسىپ، تهسلىمچىلىك 
بهلكـــى، ئىــسالمنىڭ شهكــسىز بـــۇ . بىــلهن تۇرمــايتتى
  . ۇرىدىغان باشقا بىر مهيدانى بوالتتىتهرهققىياتقا قارىتا ت

. قا قارىتا ھاڭۋاقتىالرچه خۇشال بولمايتتى»تهرهققىيات«
سـاقايماس «غهربتىن كهلـگهن نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسىنى 

ـــسى؟ ـــاس دورى ـــسهلنىڭ تېپىلم ـــۇل » كې ـــۈپىتىده قوب س
بهلكى، بۇ نهرسىلهرنىڭ دورا ئهمهس، كېسهلنى . قىلمايتتى

ده، زهھهرگه -كىنـى بىلىـۋاالتتىقوزغاتقۇچى زهھهر ئىكهنلى
پۈتۈن . ئېھتىياتچانلىق، ئاڭلىقلىق بىلهن مۇئامىله قىالتتى

ــلىم  ــا تهس ــۇ مهخلۇقق ــگهن ب ــات دې ــسانىيهت تهرهققىي ئىن
تۇرانىلىك ۋه بوي ئىگىشتىن باشقىراق بىر مهيداندا تۇرۇپ 

ئۇ مهيدان دهل ئىنـسانىيهتنىڭ . مۇئامىله قىلغان بوالتتى
ېرى ئېرىشكهن بارلىق ياخشىلىقلىرىنى ئۇزۇن تارىخىدىن ب

يوقىتىپ كېتىش ئۈچـۈن ئېغىزىنـى كوھىقـاپتهك ئېچىـپ 
  . تۇرىدىغان تېگى يوق ھاڭدىن قۇتقۇزغۇچى مهيدان ئىدى

ئىنــسانىيهت بۇنىڭــدىن كېيىنكــى يــېقىن كهلگۈســىده 
ئهممـا، ھـازىر بىـز . چوقۇم مۇشۇ مهيدانغا قايتىپ كېلىـدۇ

وقۇپ چىقىشقا تېگىشلىك بۇ ئهسلىده قۇرمۇقۇر، سۆزمۇسۆز ئ
كىتابتىن مهزمۇنىغـا ھهيـران قـاالرلىق بىـر نهچـچه قـۇرنى 

لـېكىن، بـۇ ھهيـران قـاالرلىق . ھوزۇرىڭىزغا سۇنماقچىمىز
كىتابنىڭ ئىچىده مهزمۇنسىز بىرهر جۈملىمۇ يوق؟ ئهسلىده 

ئىسالم دۇنياسى ژۇرنىلى «بۇ كىتاب فرانسىيىده چىقىدىغان 
‐‐ Rrevuedn Tonde Musuimqnla نىڭ مهخـسۇس سـانى

 يىــل مــۇقهددهم ئىــسالم يۇرتلىرىــدا 50بولــۇپ، بۇنىڭــدىن 
پروستانتىي خرىستىئانالشتۇرۇش ھهرىكىتىگه ياردهم بېرىش 

ژۇرنال، كىتابنىڭ بېغىشلىمىسىنى شۇ . ئۈچۈن چىقىرىلغان
چاغدىكى مهزكۇر ژۇرنالنىڭ باش مۇھهررىرى مىيو ئالو شاتىلى 
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)A . lechatelier (بـۇ ژۇرنـال بېرتـانىيه كاتولىـك . نيازغا
ــڭ  ــش، ئۇالرنى ــا قىلى ــات ئات ــزغىن كهيپىي ــبىگه قى مهزھى
ھىممهتلىرىنى ئويغىتىش، بىـر تهرهپـتىن ناساراالشـتۇرۇش 
ھهرىكهتلىرىنى پائـال قانـات يايـدۇرۇش، پروتـانتىس مۇشـۇ 
مهيدان مهيدان بارلىققا كهلتۈرگهن يارقىن مۇۋهپپهقىيهتلهرگه 

ـــۇ غه ـــسبهتهن تېخىم ـــسىتىده نى ـــۇش مهق ـــك بول يرهتلى
ژۇرنال مۇشـۇ تهتقىقاتنىـڭ نـامى قىلىنغـان . چىقىرىلغان

ــۇم« ــىغا ھۇج ــسالم دۇنياس ــان »ئى ــا چىقق ــڭ ئارقىمۇئارق نى
ماقالىلهرنى ئىككى ئىلغار مۆتىۋهر كىشى مۇسائىد يـاپىئى 

ۋاقتىدا تهرجىمه -بىلهن مۇھىيۇددىن خهتىب بىۋاسىته ۋاقتى
كېيىن . نهشىر قىلىپ تۇرغانژۇرنىلىدا » ياردهمچى«قىلىپ 

بـۇ ئىككىـسى چىققـان پۈتــۈن سـانالرنى تـوپالپ، ھىجــرىيه 
.  يىلـى كىتــاب قىلىــپ نهشــىر قىلىــپ تارقاتقــان-1350

  .  يىلدىن ئاشتى30بۇنىڭغا 
بۇ كىتاب يىراق تارىختا سادىر بولغـان تهخمىـنهن بىـر 
ــــستىئانالشتۇرۇش  ــــېقىن داۋامالشــــقان خرى ئهســــىرگه ي

ــــ ــــپ ھهرىكهتلىرىنىــــڭ ق ــــان ۋه ئاكتى اتتىق ئهۋج ئالغ
ـــانلىقىنى ۋه  ـــپ بارغ ـــى ئېلى ـــى -1906ھهرىكهتلهرن  يىل

 يىلى ئهنگلىيىنىڭ ئهدهنبهر شـهھىرىده، -1910قاھىرهده، 
ىكىنو شهھىرده ئۆتكۈزۈلگهن  يىلى ھىندىستاننىڭ ل-1911

-چوڭ خرىستىئانالشتۇرۇش قۇرۇلتىيىنىـڭ ئهمهلـى ئىـش
ئىسالم دۇنياسىدىكى . ىدۇھهرىكهتلهرنى ئهينهن ئوتتۇرىغا قوي

نىشانلىرى -خرىستىئانالشتۇرۇش يۆلىنىشلىرى، ۋاسىتىلىرى
توغرىلىق ئىنتايىن ئوچۇق، ئهينهن، يالىڭـاچ پىكىرلهرنـى 

گهرچه كىتـاب يېزىلغىلـى ئـۇزۇن زامـان . ئوتتۇرىغا قويىدۇ
بولغان بولسىمۇ، ھېلىھهم كىتابنىڭ قىممىتـى، تهسـىرى 

ناســاراالرغا زور -يهھــۇدىيئهكــسىچه، ئــۇ . يوقــالغىنى يــوق
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چـۈنكى، بـۇ . ئهھمىيهتلىك مول پايدىالرنى بېرىـپ تۇرىـدۇ
كىتاب ئۆتمۈشته تۈزۈلگهن نىـشانغا يېـتىش ئۈچـۈن، شـهپه 

-چىقارمــاي ھهرىــكهت قىلىۋاتقــان، ئهمهلىيهتــته مهقــسهت
ـــــدىمۇ«نىـــــشانغا يېتىـــــپ بولغـــــان  » بۈگـــــۈنكى كۈن

رنى ئوچۇق اليىھهله-لىك پىالنسۈيىقهستئهمهلىيلىشىۋاتقان 
مۇسۇلمانالر ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرى . بايان قىلىدۇ

تارىخىنىــڭ خېلــى بـــۇرۇنقى ئــۇزۇن ۋاقىــتالردىن بېـــرى 
داۋاملىشىپ كېلىۋاتقانلىقى، ھازىر بولۇۋاتقـان ئىـشالرنىڭ 

ئۇرۇشالر -ھهممىسى قهدىمدىن باشالپ يۈز بېرىۋاتقان رىقابهت
ــــر ــــاس بى ــــىلىقالرنىڭ ئايرىلم ــــسمى ۋه قارىمۇقارش  قى

ـــدۇ ـــان قىلى ـــۇق باي ـــى ئوچ ـــۇقتىنى . ئىكهنلىكىن ـــۇ ن ب
فرانسىيىنىڭ تاشقى ئىـشالر مىنىـستىرى مىـسوبىيدۇدهك 

: ئادهملهرنىڭ مهراكهشته بولۇۋاتقان قانلىق جهڭلهرگه قارىتا
بــۇ ھىــالل ئــاي بىــلهن قىزىــل كىــرىس ئوتتۇرىــسىدىكى «

لېكىن، ھهقىقىي . دېگهن سۆزى ئېنىق ئۇقتۇرىدۇ» توقۇنۇش
  . ۋالنى باشقىالر تامامهن مهخپىي تۇتىدۇئهھ

بىزنىــڭ «شــاتىلى مهزكــۇر كىتابنىــڭ مۇقهددىمىــسىده 
شهرھىلىگۈچى سۆزلهر ۋه بۇ سـۆزلهرنىڭ كۆزقارىشىمىزدىكى 

ئهھمىيىتىنـــى نامـــايهن قىلىـــدىغان بهزى كهلىمىـــلهر 
: دېگهن ماۋزۇدا مۇنداق دهيدۇ» ئاستىدىكى پىالنالر ۋه تېمىالر

فرانــسىيه ئىــسالم دۇنياســى «مهزكــۇر  يىلــى -1910بىــز «
نىڭ سهھىپىلىرىگه ئىسالمىي سىياسهت تېمىـسى »ژۇرنىلى

ـــان ۋه ( ـــا قارىتىلغ ـــسالم يۇرتلىرىغ ـــسالم ۋه ئى ـــى ئى يهن
ئۈستىده قهلهم ) قارىتىلىشقا تېگىشلىك بولغان سىياسهتلهر

: تهۋرىتىۋاتقـــان چـــاغلىرىمىزدا مۇنـــداق ماقـــاله يـــازدۇق
-ه بولىــدىغان بــارلىق ئىــشفرانــسىيىنىڭ ئوتتــۇرا شــهقت

ھهرىكهتلىرى ھهممه نهرسـىدىن بـۇرۇن بىرىنچـى دهرىجىـده 
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. ئهقلىي تهربىيه قائىـدىلىرى ئاساسـىغا قۇرۇلۇشـى كېـرهك
ھهرىكهتلهرنىـڭ دائىرىـسىنى، -بۇنداق قىلىش مۇشۇ ئىـش

رامكىسىنى كېڭهيتىش ۋه مول پايدىالرنى قولغا كهلتۈرۈشكه 
 ئۈچــۈن مىســسىئونېر ئهمهلىيلهشــتۈرۈشبــۇنى . پايــدىلىق

راھىبالر ۋه ئۇالردىن باشقىالر ئېلىپ بېرىۋاتقـان مهخـسۇس 
! الھىيهلهر بىلهنال چهكلىنىپ قالماسلىقىمىز كېرهك-پىالن
ــسهت...  ــان مهق ــى بولغ ــز يهتمهكچ ــۈنكى، بى ــشانغا -چ نى

بۇ . نىسبتهن ئۇالر تۈزگهن پىالنالر تولىمۇ ئاجىز ۋه يېتهرسىز
تهربىـيه -سىتېتلىرىنىڭ تهلىممهقسهتكه فرانسىيه ئۇنىۋېر

ـــۇ . ۋاســـىتىلىرى بىـــلهن يېـــتىش مـــۇمكىن چـــۈنكى، ب
ــم ــالنغان تهلى ــرادىگه ئاساس ــىتېتالر ئى ــيه -ئۇنىۋېرس تهربى

ــان ــشان قىلغ ــسۇس نى ــىتىلىرىنى مهخ ــسالم . ۋاس مهن ئى
ــدىن  ــىتېتلىرى مهكتهپلىرى ــسىيه ئۇنىۋېرس ــدىمۇ فران دىنى

 تهربىـــيه ئۇســـلۇبلىرىنى كهڭ-كېلىـــپ چىققـــان تهلىـــم
ھهرىكهتلهرنىڭ كـۆپ -ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن ئهمهلىي ئىش

  . »ھهم جانلىق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمهن
يهتمهكچى بولغان ئومـۇمىي «ئهنه يۇقىرىقىدهك شاتىلى 

ئۇ بولسىمۇ . نى شۇنچه ئوچۇق ئىپادىلهيدۇ»نىشان-مهقسهت
ئىسالم دىنىدا فرانسىيه ئۇنىۋېرسىتېت مهكتهپلىرىنى مهنبه 

ئىـسالمغا ... تهربىيىنـى ئومۇمالشـتۇرۇش -قىلغان تهلىم
بـۇ جهريانـدا پهقهت . فرانسىيه ناسارانىزمىنى ئارىالشتۇرۇش

ــاراپ ئولتۇرماســلىق ــا ق چــۈنكى، . مىســسىئونېر راھىبالرغ
ئۇالرنىڭ ھهرىكهت دائىرىـسى چهكلىـك، مهقـسهتنى تولـۇق 
ئىشقا ئاشۇرۇشتا يېتهرسىز، نىشانى ئۇزۇن، دائىرىسى كهڭ، 

» كـاال ھارۋىـسىدا توشـقان تۇتۇشـنى«. لىگهنيىراقنى كـۆز
مهقسهت قىلغان ئىستراتېگىيىلىك پىالننى ئورۇنالشقا مادارى 

تهربىيه يولى ئارقىلىقال -بۇ مهقسهت پهقهت تهلىم. يهتمهيدۇ
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ــى كهڭ . ئورۇنلىنىــدۇ ئىــسالم دۇنياســىدا مۇشــۇ تهلىملهرن
ئومۇمالشتۇرىدىغان فرانـسىيه مهكتهپلىرىنـى كـۆپ ئـېچىش 

رى ئارقىلىق مۇشۇ پىكىرلهرنى دهرسلىك قىلىپ ئۆتۈش يوللى
  . ئارقىلىق ئورۇندىلىدۇ

 بــۇ مهكــتهپلهر ئهلمــانىي ‐‐ئۇنۇتماســلىقىمىز كېــرهك 
  ... مهكتهپلىرىدۇر 

ئايال راھىبالر مهكتهپلىرىگه تامـامهن -بۇ مهكتهپلهر ئهر
چۈنكى، بۇ مهكتهپلهر ئوچۇق دىنىـي بۇيـاقالر . ئوخشىمايدۇ

ئۇنىۋېرسىتېت مهكتهپلىرى بولسا ئهلمانىي . نبىلهن بويالغا
  . ؟؟؟

تـوغرا، يهسـۇئىي «: ئۇ مۇقهددىمىده يهنه مۇنداق يازىـدۇ
پروتتـــا قۇرۇلغـــان مىســـسىئونېر راھىـــبالر (مهكتىپـــى 

تهربىـيه -نىڭ غايىسى ۋه بۇ مهكتهپتىكـى تهلىـم)مهكتىپى
يولى بىلهن ئاستانىدىكى فرانسىيه فاكولتېتى مهكتىپىنىڭ 

ــسى ۋه ــشىمايدۇغايى ــۈپتىن ئوخ ــولى ت ــسىئونېرالر .  ي مىس
فرانــسىيه . مهكتىپــى ناساراالشتۇرۇشــنى مهقــسهت قىلىــدۇ

لـېكىن، . مهكتىپى ئهلمانىيالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىـدۇ
تهربىـــيه ۋه -فرانـــسىيه تىلىـــدا تارقىتىلىـــدىغان تهلىـــم

پىكىرلهرنى ئومۇمالشتۇرۇش نهتىجىلىرىنى سېلىشتۇرغاندا، 
يدىغان بۇ ئىككى تۈرلـۈك مهكتهپنىـڭ بىرىگه ئوخشىما-بىر

ئاخىرقى نىشانى يول ئاچىلىدا ئۇچرىـشىدۇ ۋه ئورتـاق بىـر 
مۇشۇنىڭدهك بىـزگه . مهقسهت ئۈچۈن ماس قهدهمده ماڭىدۇ

ئايدىڭ بولىدۇكى، كىشىلهرنى ئالداش ئۈچۈن كۆپ ئامـالالر 
ــستىئان دىنــى -بىــلهن تهرهپ ــكه ئهۋهتىلىــدىغان خرى تهرهپ

تهدبىرلىـرى ۋه -رىكهتلىرى، پىـالنھه-مۇرىتلىرىنىڭ ئىش
ھېكمهتكه تولغان، ئۇالر بىزگه ئىسالمىي يۇرتالردىن نۇرغۇن 

مهنپهئهتلىك ئامىلالرنى، كۆپ مهنپهئهتلهرنى ئېلىـپ -پايدا
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چۈنكى، ئۇالر ئاشۇ يۇرتالردا ياۋروپائىزم پىكىرلىرىنى . كېلىدۇ
  . »ئومۇمالشتۇرىدۇ، تارقىتىدۇ

ـــتۇر ـــۇقهددىمىنى داۋامالش ـــۇ م ـــتا ئ ـــۇ ئابزاس ۇپ مۇش
ــازومىر ــسى ئات ــستىئانالر ئاتى ــۆزىنى ①خرى ــڭ س ــسپات نى ئى

ــدۇ ــدۇ. كهلتۈرى ــداق دهي ــر مۇن ــا «: زومى ــسالم يۇرتلىرىغ ئى
خرىستىئان مۇرىتلىرىنى ئهۋهتىشنىڭ ئىككى ئاالھىدىلىكى 

يېقىـــــتىش ) 2. چىڭىـــــتىش ئاالھىـــــدىلىكى) 1: بـــــار
ــدا، . ئاالھىــدىلىكى ــسىنى ئېيتقان چــۇۋۇپ توقــۇش «توغرى
ئىسالم ئهقىدىلىرى ۋه ئوسمانىيالر يۇرتلىرى » ئاالھىدىلىكى

 مىسىر رايونىنىڭ ئهخالقى پرىنسىپلىرىغا دهخلـى تهرۇز ‐‐
يهتكــۈزگهن ئۆزگهرتىــۋېتىش ۋه بۇرۇۋېتىــشتا خرىــستىئان 
مىسسىئونېرلىرىنىڭ بىۋاسىته قولى بارلىقىدا ھېچقانـداق 

الم ئىـس. شۈبھه يوق، ئۇنىـڭ ئـۆزگىچه يۈزلىنىـشلىرى بـار
دۇنياســىنىڭ بۈگــۈنكى ھــالهتلهرگه كېلىــپ قېلىـــشىدا 

ئۇالرنىڭ بۇ ساھهدىكى . مىسسىئونېرالرنىڭ ئاالھىده رولى بار
 ‐‐نېسىۋىسى غهرب ھهزارىتىنىڭ نېسىۋىسىدىن بهك كۆپ 

مانــا بــۇ خۇسۇســىي ســۈپهتته ناھــايىتى . »ناھــايىتى كــۆپ
ئــۇ ئىــسالم ئهقىــدىلىرى ۋه ئهخالقىــي . خهتهرلىــك ســۆزلهر

نسىپالرغا ئارىالشتۇرۇۋېتىلگهن ئۆزگىرىشنى ئوچۇق بايان پرى
قىلىپ، ئىسالم دۇنياسـىنى بۈگۈنكىـدهك پاسـسىپ ھالغـا 
چۈشۈرۈپ قويۇشتا مۇستهملىكه ھۆكۈمهت تهرهپتىن قولالشقا 
ئېرىــشكهن ۋه تولــۇق ئىمكــانىيهتلهر يارتىلىــپ بېــرىلگهن 
مىســـسىئونېرالرنىڭ نىجىـــس قـــولى بـــارلىقى، بۇالرنىـــڭ 

                                                
 پروسـتانتىنت مىسـسىئونېرى، ئـۇ ئالـدىنقى ئهسـىرنىڭ ئـاخىرى، مۇشـۇ ‐‐ئاتازومىر  ①

دا، خۇسۇسـهن مىــسىردا بىــر قاتــار ئاكتىــپ ئهسـىرنىڭ باشــلىرىدا پۈتــۈن ئىــسالم يۇرتلىرىــ

 . نى قۇرۇپ چىققۇچى»ئهنگلىيه ئىسالم دۇنياسى ژۇرنىلى«ئۇ . پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بارغان
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ـــىرى ـــتۈن تهس ـــىرىدىن ئۈس ـــڭ تهس نىڭ غهرب ھهزارىتىنى
ــدۇ ــدىغانلىىنى ئېيتى ــڭ . تۇرى ــدىلهر بىزنى ــۇ ئۈزۈن ــا ب مان

  . يۇقىرىدىكى ئابزاسالردا ئېيتقانلىرىمىزنى تېخىمۇ كۈچهيتىدۇ
ئهمهلىيهتته پۈتۈن دۇنيادا زىلزىله پهيدا قىلغـان ياۋروپـا 

قا دولقۇنى ئىسالم دۇنياسىد بارلىق» ئالهمشۇمۇل تهرهققىيات«
كهلگهن قىلغۇلۇقالرنىڭ ھهممىسىنى بارلىققا كهلتۈرۈشـكه 

ــادىر ئهمهس ــتهملىكچىلىرى . ق ــهلب مۇس ــى س ئهگهر ئهھل
تهييارلىمىغان بولسا، بۇ دولقـۇن ئىـسالم » ئالتۇن بۆشۈك«

ئېتىقادى ۋه ئهخالق پرىنـسىپلىرىنى -دۇنياسىنىڭ ئهقىده
بۇنچىلىق قورقۇنچلـۇق دهرىجىـده ھهرگىـز يېمىـرهلمىگهن 

مۇستهملىكىچىلهر بۇ دولقۇننىڭ ئىسالم بىناسىغا . التتىبو
-قاقشاتقۇچ زهربىلهر بېرىشكه، ئېغىر زىيانالر سېلىشقا شهرت

بۇنى غهرب مىسـسىئونېرلىرىنىڭ . شارائىت ھازىرالپ بهردى
ئهپسۇس، بۇنى مۇسۇلمانالرنىڭ . ئۆزلىرىمۇ ئېتىراپ قىلىدۇ

  . قىلىدۇتارىخچىلىرى ۋه تارىخچى ئهمهسلىرىمۇ ئىنكار 
شاتىلى مۇقهددىمىده ! ... ئۈزۈندىلهرنى داۋامالشتۇرايلى

پروتىستانت ۋه كاتولىك مۇرىتلىرىنى «: يهنه مۇنداق يازىدۇ
ئهۋهتىش بىلهنال ئىدىيىلهر دۇنياسىدىن ئورۇن ئالغان ئىسالم 
ئهقىـــدىلىرىنىڭ كۆڭـــۈللهردىكى ئـــورنىنى تهۋرىتىـــۋېتىش 

شقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بۇ مهقسهتنى تولۇق ئى. مۇمكىن ئهمهس
تىللىــــــرى بىــــــلهن ئارىالشــــــتۇرۇۋېتىلگهن ياۋروپــــــا 

بــۇ . ئىــستراتېگىيىلىك پىالنالرنــى تارقىتىــشىمىز كېــرهك
پىكىرلهرنى تارقىتىدىغان تىلالر ئىنگلىـز تىلـى، گېرمـان 
ــارلىق  ــى قات ــسىيه تىل ــى ۋه فران ــدىيه تىل ــى، گولالن تىل

ىلىق بىلهن ئىسالمنى ياۋروپا ئهدهبىي ئاخبارات ۋه نهشرىياتچ
ــتىن ئىلگىــرى  ــاددىي جهھهت ــدىغان، ئىــسالمنى م قامچىالي
سۈرۈشكه يول راساليدىغان ھهرقايسى تىلالر ئارقىلىق بولۇشى 
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-ئهۋهتىلگهن مىسسىئونېرالر ئۆز ۋۇجـۇدى ۋه كـۈچ. كېرهك
قۇۋۋىتىنى قوغداپ قااللمىغان ئىسالم دىنىنىڭ پىكىرلىرىنى 

مىغۇچه تهرهققىيات تارمار قىلىش ۋه ئىسالمنى چۆرۈپ تاشلى
ــۇق  ــشىنى تول ــامالش ئى ــى تام ــگهن پىكىلهرن ــدۇ دې بولماي

  . »پۈتتۈرىدۇ
ئـۇ بىـزگه ئهھلـى . مانا بۇ ناھايىتى خهتهرلىـك سـۆزلهر

ــان  ــتهملىكه قىلىۋالغ ــتهملىكچىلىرىنىڭ مۇس ــهلب مۇس س
ئىسالم يۇرتلىرىدا ياۋروپا تىللىرىنى كهڭ ئومۇمالشتۇرۇشتىن 

ئۇالرنىڭ . ىڭالشتۇرۇپ بېرىدۇنىشاننى ئايد-بولغان مهقسهت
ھهممه ئىشىنىڭ ئالدىدا قويۇپ بىرىنچى دهرىجىده ئهھمىيهت 
بهرگهن ئىشى دهل ئىسالم دىنىنىڭ پىكىرلىرىنى ئهمهلدىن 

ئۇنىڭدىن كېيىن خالىغان ئىشالرنى بارلىققـا . قالدۇرۇشتۇر
كهلتــۈرۈش، يــاكى مــۇتلهق ھالــدا ھېچنهرســه بارلىققــا 

ــى ــسىمۇ مهيل ــسالمىي يه. كهلتۈرمى ــۇلمانالرنى ئى ــى، مۇس ن
چۈشهنچىلهردىن ئايرىپ تاشلىغاندىن كېيىن، ئۇالرنى ناسارا 
ياكى ئهلمانىي قىلىش ياكى مۇسـۇلمانمۇ ئهمهس، ناسـارامۇ 
ئهمهس، ئهلمــانىيمۇ ئهمهس، ئهبــجهش بىــر نهرســىگه يــاكى 
خامۇش، گومۇشقا ئايالندۇرۇۋېتىش، ئهڭ مۇھىمى يېقىتىش، 

ى ئابزاسالردا بۇنى شاتىلىنىڭ ئۆزىمۇ قۇرۇش ئهمهس، تۆۋهندىك
  . ئېتىراپ قىلىدۇ

بىزنىڭ ئۆز ئهقىدىسى ئىسالمىي چۈشهنچىلهرنى مهنبه «
قىلغان ۋهزىيهتلىرى ۋه باشقا ئىجتىمائىي خۇسۇسىيهتلىرى 
جهھهتتىن يېڭىلىپ قالغان ۋه بـۇالرنى چـۆرۈپ تاشـلىغان 
ئىسالم دۇنياسىدىكى كۆپ سانلىق كىـشىلهرگه باشـقا بىـر 

هزىـيهت يـاكى خۇسۇسـىيهتلهرنى يارىتىـپ بېرىـشىمىزنىڭ ۋ
چۈنكى، ئىسالمىي پىكىرلهردىكى تهدرىجىـي . ھاجىتى يوق

ئېتىقادىي ئاجىزلىق ۋه بۇ ئاجىزلىققا ئهگىشىپ كېلىدىغان 
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يېمىرىلىش، تۈگىشىش ۋه ۋهيران بولۇش ئانچه ئۇزۇنغا قالماي 
ىيىپ، ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهرقايسى تهرهپلىرىگه قهدهر كېڭ

دىنىي روھنىڭ تۈپ يىلتىزىدىن ۋهيران بولۇشىنى، باشقا بىر 
شهكىللهرده قۇرۇلۇش، بارلىققا كهلتۈرۈش، ئىنشائاتلىرىنىڭ 

  . »قايتا مهۋجۇد بولماسلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ
ــا  ــۆز، ياۋروپ ــوق س ــاجىتى ي ــنىڭ ھ ــۇ ئىزاھالش ــا ب مان
تىللىرىنى ئۆگىتىـشنىڭ نىـشانى ئىـسالمىي چۈشـهنچىلهر 

مانـا بـۇ . هن بارلىققا كهلگهن ئهقىدىنى ئاجىزالشتۇرۇشبىل
ئاجىزلىق ئهھلى سـهلب مۇسـتهملىكچىلىرىنىڭ يىراقنـى 
كۆزلىگهن ئىستراتېگىيىلىك ئىلىمده ئالدىن پىالنالنغان ۋه 

مانا بۇ ئهقىده ئاجىزلىقىدىن . بېكىتىلگهن ھهقىقىي ئهھۋال
. ىدۇئۇالر كۆزلىگهن ۋهيران بولۇش ۋه تۈگىشىش كېلىپ چىق

ــــلىرىنى  ــــۇملىرى ۋه ياغالش ــــتهملىكچىلهرنىڭ ھۇج مۇس
دهپ قارايـدىغان » خهيرىيهت، بهرىكهت، ئىلمىي ئويغىنىش«

بهڭۋاش كىشىلهر كاللىسىنى سـىلكىۋېتىپ ئـويالپ باقـسا 
  . بولىدۇ

ــشى  ــىنى ئىگىلىۋېلى ــسالم دۇنياس ــڭ ئى تاجاۋۇزچىالرنى
؟ مۇسۇلمانالر ۋه ئىسالم دۇنياسـىنى گۈللهنـدۈرۈش ئۈچۈنمـۇ

ياكى ئىسالم دۇنياسـىدىكى ئىـسالمىيهتنى ئالـدى بىـلهن، 
ئاندىن مۇسۇلمانالرنى تۈگهشـتۈرۈپ، ئهزهلهدىـن گۈللىنىـپ 
ــان  ــا خــۇش ھىــد تارقاتق ــگهن، باشلىنىــشىدىال ئهتراپق كهل

قوڭغۇزلىرىغـا يهم -ئىسالمىي گـۈللهرنى ئۆزلىرىنىـڭ قـۇرت
  قىلىپ بېرىش ئۈچۈنمۇ؟ 

ۋهبلهرگه ئاساسـهن بىـز ئۇنداقتا يۇقىرىدا ئېيتىلغان سه
ــاكى ئۆگهنمهيمىزمــۇ؟  ــا تىللىرىنــى ئۆگىنىمىزمــۇ؟ ي ياۋروپ
چۈنكى، ئۇ تىل ھازىرقى ۋاقىتتىكى ئهڭ كاتتا ۋاسىته ياكى 

. مهرىپهتنىــڭ ھــالقىلىق ئــاچقۇچى بولۇۋاتىــدۇ-ئىلىــم
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شۇنداقال، مۇستهملىكچىلهر بۇ تىلالرنى ئىسالم ئهقىدىسىنى 
بىز بۇ سوئالغا جاۋاب . دۇسۇسالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىشلىتىۋاتى

  ! قايتۇرۇش ئۈچۈن بىر ئاز توختىلىپ ئۆتهيلى؟
يۇقىرىقىدهك بىر بۆلۈك سهلبىي تهسىرلهر تـۈپهيلى، بـۇ 
ــز  ــكه ھهرگى ــۆزىمىزنى چهكلهش ــشتىن ئ ــى ئۆگىنى تىلالرن

ئهجنهبىيلهرنىڭ تىللىرىنى ئۆگىنىشتىن ئۆزىنى . بولمايدۇ
قانداق ئاقىل چهكلهش ۋه مهرىپهت دهرۋازىسىنى تاقاش ھهر

بىز بـۇ تىلالرنـى . ئۆزىگه راۋا كۆرمهيدىغان ئهخمىقانىلىقتۇر
ــۇتالرچه  ــالۋاالرچه، بىخ ــپ ك ــزدىن ئايرىلى ــۇل ئهقلىمى قوب

ــاڭلىق ھــاهتته،  قىلمــاي، ھوشــيار ھــالهتته، ســهگهك ۋه ئ
تېڭىلغاننى ئهمهس ئىختىيار قىلغىنىمىزنى ئۆز ئىرادىمىز ۋه 

ىمىز، مېغىزىنى قوبۇل ئهركىنلىكىمىز بويىچه قوبۇل قىلىش
ئىلگىرىكــى . قىلىــپ شــاكىلىنى تاشلىۋېتىــشىمىز الزىــم
ئـۇالر ئهينـى . مۇسۇلمانالر ئۆگهنگهندهك ئۆگىنىشىمىز الزىم

چاغدىكى ئىلىم ۋه مهرىپهت تىللىرى بولغان يونان، يارىس ۋه 
ھىندى تىللىرىنى ئۆگهنگهن، ئۆگهنگهن بىلىملىرى ئۇالرنىڭ 

-بهلكى، ئۇالر بۇ ئىلىم. قىلمىغانئهقىدىلىرىگه رىئاكسىيه 
مهرىپهتلهرنى مۇشۇ ئهقىدىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئىشلهتكهن 

پۇتاقلىرىغا قهدهر -ۋه بۇ ئهقىدىنىڭ، مهرىپهتنىڭ ھهربىر شاخ
ــشلهتكهن ــۈن ئى ــشى ئۈچ ــۈنلهرده . يېتىــپ بېرى ئهنه شــۇ ك

مۇســـۇلمانالر ئـــۆز زامانىنىـــڭ ئهڭ كاتتـــا ئـــالىملىرى ۋه 
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمانلىق . پ قالغاندانىشمهنلىرى بولۇ

  . ھالىتىنى ئۆزگهرتمهستىن ساقالپ قالغان
يهنه بىرى ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرىنىڭ ئىسالم 

ئهتمىشلىرى بىلهن ئىسالمنىڭ -دۇنياسىدا قىلغان قىلمىش
پهتھــى قىلىنغــان ھهرقايــسى مىللهتــلهر ۋه دىنالرغــا ئىــگه 

 ئوتتۇرىــــسىنى خهلقــــلهر ئىچىــــده قىلغــــان ئىــــشلىرى
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ــسىدا  ــۈزلىنىش ئوتتۇرى ــى ي ــزگه ئىكك ــشتۇرغاندا، بى سېلى
زېمىن ئوتتۇرىسىچه زور پهرقنىڭ بارلىقى -ھهقىقهتهن ئاسمان

ئهتكىنىنـى -مۇستهملىكچىلهرنىڭ قىلغان. ئايدىڭ بولىدۇ
ــداپ  ــاھهقچىلىكلهرگه ھهقىــقهتهن چى ــۇ ن ــادهم ب كــۆرگهن ئ

  . تۇرالمايدۇ
ــۇرت ــان ي ــى قىلغ ــۇلمانالر پهتھ ــى مۇس الردا ئهرهب تىلىن

. شۈبھى يوق-ئومۇمالشتۇرغانلىقى چوقۇم، ئۇنىڭدا ھېچ شهك
ئۇالرنىـــڭ پهتھـــى قىلىنغـــان زېمىـــنالردا ئهرهب تىلىنـــى 
ئومۇمالشتۇرۇش، ئىـسالمنى تـارقىتىش ۋه ئومۇمالشـتۇرۇش 
ئۈچۈن بولغان، ئۇنداقتا بۇ ئىككىسى ئوتتۇرىـسىدا قانـداق 

سى؟ مۇسـۇلمانالرنىڭ بـۇ يهردىكـى پهرق قايـ... پهرق بار؟ 
ئىسالمنى كىرگۈزۈش ئۈچۈن كىشىلهرنىڭ ئهقىدىلىرىنى ۋه 

ئۈچـۈن » تـاالڭ قىلىـش-بۇالڭ«پىكىرلىرىنى تارتىۋېلىش 
بۈگرى ۋاسىتىلهرنى قولالنغانلىقى توغرىلىق تـارىخ -ئهگرى

ــدى ــىقه قالدۇرمى ــر ۋهس ــداق بى ــا. ھېچقان ــسالمغا ئالغ ! ئى
-ېچقانداق ھىيلهھ. چاقىرىقى ئوپئوچۇق ۋه ئېنىق بولدى

بىز بۇ سۆزىمىزنى ئىـسپاتالش . مىكىر ۋه زورالش بولمىدى
ـــسى ت  ـــتىئان يازغۇچى ـــۈن خرس ـــدنىڭ . ۋ . ئۈچ ئارنولى

 ناملىق )The Ptreaching of islam(» ئىسالمغا چاقىرىق«
كىتابىنىڭ ھهسـهن ئىبـراھىم ۋه باشـقىالرنىڭ ئهرهبچىـگه 

ــمه قىلغــان نۇسخىــسىنىڭ  ۇ  بېتىــدىكى مۇنــ-48تهرجى
بىـز خرىـستىئانالر بىـلهن «: جۈملىلهرنى نهقىل قىلىمىـز

ــۆتكهن  ــۇپ ئ ــۇرۇن بول ــسىدا ب ــۇلمانلىرى ئوتتۇرى ئهرهب مۇس
دوســتانه ئــاالقىلهردىن شـــۇنىڭغا ھۆكــۈم قىالاليمىزكـــى، 
مۇسۇلمانالرنىڭ كىشىلهرنى ئىسالمغا كىرگۈزۈشته قولالنغان 

قـۇۋۋهت ۋاسىتىـسىغا كهسـكىن ھـالهتته -ۋاسىتىسى كـۈچ
ئالالھنىڭ رهھمىتى ‐‐ مۇھهممهد . نغانلىقتىن ئهمهستايا
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نىڭ ئۆزىمۇ بهزى ناسارا قهبىلىلىـرى ‐‐ ۋه ساالمى بولسۇن 
بىـــلهن ئىتتىپاقداشـــلىق كېلىـــشىمى تـــۈزۈپ، ئـــۇالرنى 

ــان ــتىگه ئالغ ــى . قوغداشــنى ئۈس ــڭ دىن ــا ئۆزلىرىنى ئۇالرغ
شــوئارلىرىنى ئــادا قىلىــشىغا تولــۇق ئهركىنلىــق بهرگهن، 

ېركـاۋدىكى كىـشىلهرگىمۇ ئۆزلىرىنىـڭ بـۇرۇنقى شۇنداقال چ
ئۇالر ئۆز ئىشلىرىنى . ھوقۇقلىرى ۋه نوپۇزلىرى بهرگهن-ھهق

  . »خاتىرجهملىك ۋه ئهمىنلىك ئىچىده بىخهتهر ئېلىپ بارغان
:  بېتىده يهنه مۇنـداق دېيىلىـدۇ-50مهزكۇر كىتابنىڭ 

ھىجرىيه بىرىنچى ئهسىرده خرىستىئانالر ئۈسـتىدىن زهپهر «
قـــان مۇســـۇلمانال يۇقىرىـــدىكى مىـــسالالردا ئېيتىـــپ قۇچ

ئۆتكىنىمىزدهك كهڭ قوللـۇق، كهڭچىلىـك سىياسـىتىنى 
. يۈرگۈزۈپ، ھهرقايسى دىندىكىلهرگه كهڭ ئهركىنلىك بهرگهن

بۇ ئهھۋال كېيىنكى ئهۋالدالر ئىچىده ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىپ 
بىز شۇنداق خۇالسه چىقىرىشقا ھهقلىقمىزكى، بـۇ . كهلدى
ىئان قهبىلىلىرى ئىسالمنى ئۆزلىكىدىن مهمنۇنىيهت خرىست

ئـــۆز ئىختىيـــارى، ئىرادىـــسى، . بىـــلهن قوبـــۇل قىلغـــان
ئۇالرنى بۇنداق قىلىشقا . ئهركىنلىكى بىلهن قوبۇل قىلغان

بۈگــۈنكى . زورلىغــان ھېچقانــداق تاشــقى بېــسىم يــوق
مۇسۇلمانالر كـوللېكتىپى ئىچىـده ياشـاۋاتقان خرىـستىئان 

پهتھى . هڭچىلىكنىڭ تىپىك مىسالى بوالاليدۇئهرهبلهر مۇشۇ ك
قىلىنغان زېمىنالردا ئهرهب تىلىنى ئومۇمالشتۇرۇش بولسا، 
كىشىلهرنىڭ يېڭى دىننىڭ ئهقىدىسىدىن خهۋهردار بولۇشى 
ئۈچۈن ئېچىلغان تىنچلىق دهرۋازىسى بولغانلىقى ناھايىتى 

ئۇالر بۇ ئهقىدىگه قىزىققىنىدا ھېچبىر زورلىنىشسىز . ئېنىق
ئۇنىڭــدا ھېچقانــداق ئــۆزگىچه مهقــسهتلهر . وبـۇل قىلــدىق

بۇ ئومۇمالشتۇرۇش كىشىلهرنى نه ۋهيران بولۇشقا، . بولمىدى
ئۇقـۇملىرىنى -ئېتىقادلىرى يېمىرىلىـشكه، پىكىـر-ئهقىده
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ــار بولغــان . يــوقىتىش گېردابىغــا قىــستىمىدى ئهســلىده ب
دىنى روھىنى ... ئهسال . ئهقىدىلىرىنى سىقىپ چىقارمىدى

ــۈپ ــر ت ــقا بى ــپ باش ــۇمران قىلى ــۇرۇپ گ ــدىن قوم  يىلتىزى
شهكىللهرده بارلىققا كهلمىگۈدهك دهرىجىده زهربه بېرىدىغان، 
ــپ  ــال قىلى ــشالرنى ئهس ــالىدىغان ئى ــا س ــا پالت يىلتىزالرغ

  ! ... باقمىدى، ئهسال
ئاشـكاره ئېيتقانـدهك، -ئۇنداق قىلىش شاتىلى ئوچۇق

ـــ ـــان غهرى ـــى، يام ـــارا نىيىت ـــهلبلهرنىڭ ق ـــى س زى ئهھل
مۇسۇلمانالرنىڭ ئهرهب تىلىنى ئومۇمالشتۇرۇشتىكى مهقسىتى 
ــۇش  ــا قۇرۇل ــال ھاياتت ــى رېئ ــي روھن ــان دىنى ســاغالم بولغ
خاراكتېرلىك كۈچ بىلهن ئىنـشا قىلىـشقا ئېلىـپ بېـرىش 

  . بولۇپ، ئهمهلىيهتتىمۇ شۇنداق قىلدى
بىز ئۈزۈندىلهرنى ياكى ناسـاراالرنىڭ . مانا بۇ پهرق يېتهر

امىلىرىنى ئوتتۇرىغـا قويۇشـتىكى يـولىمىزنى ئۆز ئېتىراپنـ
  ! داۋامالشتۇرايلى

بىز «: شاتىلى مۇقهددىمىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ
ئهلمـانىيالر بىـلهن ! يهنىال ئهسلىدىكى سۆزىمىزگه كېلهيلى

ـــسىئونېرالرنىڭ پىكىـــرى ھهرقـــانچه بىـــر يهردىـــن  مىس
ككىنچى چىقماسلىقىدىن قهتئىينهزهر ئۇالرنىڭ پىالنىدىكى ئى

ئـۇ بولـسىمۇ يېقىـتىش، . بۆلهك يول ئاچىلىدا ئۇچرىشىدۇ
چۇۋۇش، ۋهيران قىلىش، مۇسۇلمانالردىن ئىسالم ئېتىقادىنى 
تارتىۋېلىش، ناسارا قىلىپ تهربىيىلهش، يولدىكى دائىمىي 
تىرىشچانلىق سهرپ قىلىدىغان، تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه 

 ئىسالمغا .تېگىشلىك مهخسۇس تېمىالر جۈملىسىگه كىرىدۇ
بېسىم ئېلىپ كېلىدىغان سىياسىي تهقسىمات بولسا ياۋروپا 
مهدهنىي ھهرىكهتلىرىگه داغدام يول ئېچىپ ئالتۇن بۆشـۈك 

شۇنىڭ بىلهن ئىسالمنىڭ سىياسىي يۈزلىنىشلهر . ھازىراليدۇ
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ئۇزۇن ئـۆتمهي . تهرىپىدىن گۇمران بولۇشى ئهمهلىيلىشىدۇ
نىـڭ چهمبهرسـىمان ئىسالم ياۋروپا سـۈلۈكلىرى مهدهنىيىتى

  . »مۇھاسىرىسى ھۆكۈمرانلىقى ئىچىده تهقىپ قىلىنىدۇ
مانا بۇ كىچىك ئابزاس ئاز دېگهندىمۇ خهتهرلىـك بولغـان 

بىرى، بىز ئۇنىڭغـا . ئىككى ھهقىقهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
يۇقىرىدا ئىشارهت قىلىپ ئۆتكىنىمىزدهك، ئۇ ئهڭ روشهن ۋه 

ئـۇ . ن قىلىـپ تۇرىـدۇئهڭ ئوچۇق كۆرۈنۈشته ئۆزىنى نامايه
بولسىمۇ سهرپ قىلىـدىغان بـارلىق تىرىـشچانلىقالر ناسـارا 

ئۇ ھهرگىزمـۇ دىننـى، نه قىلىپ تهربىيىلهش يولى بولۇپ، 
ۋهتهننى تونۇمايدىغان، ئىنسانىيهت مىراسى بولغان ھهزارهتنى 
تارقىتىش ئهمهس، ئۇنىڭدا پۈتۈن ئىنسانىيهت ئهڭ مۇكهممهل 

ــشىدۇ ــدا ئورتاقلى ــ. ھال ــهرقىدمۇس ــىي ۇلمان ش ىكى سىياس
ئورۇنالردىن بىخهۋهر، بىخـۇت مۇسـۇلمانالرمۇ ئهھلـى سـهلب 
مۇستهملىكچىلىرىنىڭ ئىسالم زېمىنلىرىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان 

ئويناۋاتقان ئويۇنلىرىنى ھهزارهت  نامىدا» مهدهنىيلهشتۈرۈش«
ــدۇ ــال قىلى ــارقىتىش دهپ خىي ــتهملىكىچىلهرنىڭ . ت مۇس

يالالنما مهدىكار، ئىجارىگه سېتىلغان تهشۋىقاتچىلىرى بولغان 
ـــده  ـــك نهيرهڭلىرى ـــڭ زهھهرلى ـــالچىالرمۇ خوجايىنلىرىنى غ

  . زهھهرلهنگهنلهرمۇ مۇشۇنداق ئوياليدۇ
نىشانغا يېتىش -نىشانى، مهقسهت-مانا بۇالرنىڭ مهقسهت

يولىدىكى بارلىق تىرىشچانلىقلىرى بهك ئېنىق، ئۇ بولسىمۇ 
لهپ چىقىـش يولىـدا خرىسىتىئان مۇرىتى قىلىـپ تهربىـيى

مانا بـۇ مهقـسهت يېـتىش . تالماي كۈرهش قىلىش-ھارماي
قېتىدىن، چوڭقۇر يېرىدىن ئورۇن -ئۈچۈن كۆڭۈللهرنىڭ قات

ئالغان ئىسالمىي ئهقىدىلهرنى تارتىۋېلىش، ئاشـكارا مهيلـى 
  . تاراج قىلىۋېتىش كېرهك-يوشۇرۇن تاالن
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ئىككىنچى، ئىسالمغا بېسىم ئېلىپ كهلگهن سىياسىي 
 شاتىلى ئىزاھلىغاندهك يـېقىن كهلگۈسـىده ‐‐هقسىمات ت
مهدهنىــي ھهرىكهتلىــرى ئۈچــۈن داغــدام يــول » ياۋروپــا«

قايسى مهدهنىيهتكه يول ھازىراليدۇ؟ خرىستىئان . ھازىراليدۇ
  ! دىنى مهدهنىيىتىگه

يازغۇچى بۇ سىياسىي تهقـسىماتقا ئىـشارهت بېرىـپ بـۇ 
ــسا، ئىــسالم دۇنياســى ــسىمات بول ــرىم سىياســىي تهق نى يې

كىچىـــك دۆلهتـــلهرگه -مۇســـتهقىل ھـــالهتتىكى كىچىـــك
بۇ دۆلهتلهردىكى ھۆكۈمرانالر يېـرىم . پارچىلىۋېتىش كېرهك

ھۆكۈمران سۈپىتىده ھۆكۈمرانلىق قىلىشى، ياكى مۇستهقىل 
ئۇنداقتا مۇستهقىل . بولۇشنى تهمه قىلغۇچى بولۇشى كېرهك

بولۇشـــنىڭ شـــېرىن خىيـــالىنى قىلىـــپ يۈرگـــۈچىلهرنى 
تهملىكىچى ھۆكۈمهت بالىچىالپ بېقىۋالىدۇ ۋه ئۇنىڭغا مۇس

مانا . سۈپلهپ تۇرىدۇ-شهيتاننىڭ روھىنى ھهر قاچان پۈۋلهپ
بۇ پارچىالشنىڭ دىنى ۋه ھهربىي جهھهتتىكى جهڭنى تولۇق 

مهقسهت قىلغان غهرهزلىك ھهرىكهت بولۇپ، ئىشقا ئاشۇرۇشنى 
ئهگهر . دۇئۇرۇشنى ئويلىغاندىمۇ تېز ۋه ئاسان ئاخىرالشـتۇرى

ئىسالم دۇنياسىدا ئىسالمىي بىرلىك بولغان بولـسا، ئۇنىـڭ 
كۈچىنىــڭ قانچىلىــك ئــاجىزالپ كهتكهنلىكــى، زهربىــلهرگه 
تاقابىل تۇرغىدهك ماقالى قالمىغانلىقىدىن قهتئىينهزهر ئۇنى 

. پارچىالش، يېقىتىش ۋه يېمىرىش ئاسان بولمىغان بوالتتى
ىــڭ ئــاجىزلىقىنى ئهمهلىيهتــته ئۇنىــڭ پارچىلىنىــشى، ئۇن

  . ئاشۇرۇپ، گۇمران بولۇشىنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈردى
يهنه بــۇ بىــز باشــتىن باشــالپ تهكىــتلهپ ۋه تهكــرارالپ 
كهلگىنىمىــزدهك، ياۋروپــا مهدهنىيىتىنىــڭ ئــۆزى يــاكى 

. زىيالىيالرغا مۇشۇنداق ئاتـاش ناھـايىتى تـاتلىق تېتىـدۇ
چىـۋاال ئىـسالم دۇنياسـىدا پهيـدا قىلغـان بۇن» تهرهققىيات«
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ـــا -بۇزۇقچىلىـــق ـــالغۇز بارلىقق ـــۆزى ي پاســـاتچىلىقالرنى ئ
ـــۈرهلمهيتتى ـــهلب . كهلت ـــى س ـــده ئهھل ـــڭ كهينى بۇالرنى

ئۇالر پهسكهش . مۇستهملىكچىلىرىنىڭ ياۋۇز قارا قوللىرى بار
مهقسىتىگه مۇستهملىكىچى ئهلمانىيالر ۋه مىسـسىئونېرالر 

لهر ئىگه بولغان بارلىق ۋاسىتىالرنى ئىشقا سېلىپ، كۆڭـۈل
چوڭقۇرلىقىدىن ئىسالمىي ئهقىدىلهرنى تارتىۋالغاندىن كېيىن 

  . ئاندىن يهتتى
 

       
 

 
مهزكۇر كىتابنىڭ مۇقهددىمىسىدىن ئېلىنغان ئۈزۈندىلهر 
بىز مهقسهت قىلغـان ئىـشالرنى يورۇتـۇپ بېرىـشكه يېتىـپ 

ئۆتكهنكى بىر ئهسىردىن بېرى ئىسالمنى مـۇنقهرىز . ئاشىدۇ
لىك سۈيىقهسـتنهيـرهڭ ۋه -ۈن تـۈزگهن ھىـيلهقىلىش ئۈچ

بـــۇ . پىالنالرنـــى يورۇتـــۇپ بېرىـــشكىمۇ يېتىـــپ ئاشـــىدۇ
لهرنىڭ ھازىرغا قهدهر مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئىسالم سۈيىقهست

دۇنياسى بىلهن بولغان ئاالقىلىرىده ئۈزلۈكسىز يۈرگۈزۈۋاتقان 
ــايه قىلىــدۇسۈيىقهســت ــان قىلىــش ئۈچۈنمــۇ كۇپ . لهرنى باي

ئـۇ بولـسىمۇ فرانـسىيىلىك مىـسيو .  پهرق بارلېكىن، بىر
ئاشـكارا ئېيتقانـدا -ساندا ئوچـۇق-بىيدودهك ئادهملهر ئاندا

بولسىمۇ، تامـامهن مهخپىـي ۋه سـىرلىق ھـالهتته ئېلىـپ 
. بېرىش تهلهپ قىلىنىپ، ئۈزلۈكسىز يوشۇرۇن داۋاملىشىدۇ

بهزى چاغالردا . كۆپ ھالالردا پهردا ئارقىسىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ
كىن بولغان بارلىق ۋاسىتىلهردىن پايدىلىنىپ، رهزىـل مۇم

بۇنىڭ تۆۋهندىكىدهك ئىككـى . مهقسىتىنى يوققا چىقىرىدۇ
  . تۈرلۈك سهۋهبى بار
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ــۇ  ــى، ب ــتبىرىنچ ــۇقنى سۈيىقهس ــته قىلغۇل  ئهمهلىيهت
ــۇ ھازىرغــا . قىلــدى كــاال . قهدهر داۋاملىــشىپ كهلمهكــتهئ

 تولـۇق ھارۋىسىدا توشقان ئىتتىـرىش ئىستراتېگىيىـسىنى
ــرىش،  ــاي بېجى ــهپه چىقارم ــشالرنى ش ــۇرۇش، ئى ــشقا ئاش ئى

ـــى ـــڭ تېگ ـــى ئهھۋالىنى ـــشىلهرنىڭ ئهين ـــى -كى تهكتىن
ــتلىك  ــاتوغرا سۈيىقهس ــان ن ــلىقى، يۈرگۈزۈلۈۋاتق بىلىۋالماس
تهدبىرلهرنى سهگهكلىك بىلهن تويـۇپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن 

  . تهشۋىش پهيدا قىلماسلىقىنى ياخشى كۆرىدۇ
لب مۇســــتهملىكچىلىرى ئىككىنچــــى، ئهھلــــى ســــه

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچكى قىسىمىدىن بىـر بۆلـۈك روھلىـرى 
مۇستهملىكىگه ئايلىنىپ بولغان، كۆڭۈللىرى زهھهرلىنىپ 

  . بولغان بىر ئۇچۇم ياردهمچى يانتاياقالرنى تاپتى
ئۇالر ئىسالمىي ئهقىدىلهرنى پاچاقالپ تاشالشتىكى چوڭ 

ئهمـدى بىـر . شۇرىدۇمۇھىم ۋهزىپىلهرنى بۇ يانتاياقالرغا تاپـ
ــا ــدهك جاپ ــىر ئىلگىرىكى ــسىمۇ، -ئهس ــهققهتلهر تارتمى مۇش

لېكىن، بۇالرنىڭ . ئىشالرغا بىۋاسىته ئارىالشمىسىمۇ بولىدۇ
ئىشلىرىنىڭ راۋان يۈرۈشۈشى ۋه بۇالرنىـڭ بىخهتهرلىكىنـى 

تهدبىرلهرنى مهخپىي ئېلىـپ بېرىـشنى -كۆزده تۇتۇپ پىالن
 ئىچكـى جهھهتـتىن ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ئـۇالر. چىڭ تۇتىـدۇ

ئېرىشكهن يانتاياقالر ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھهممه جايلىرىدىن 
، »مۇتهپهككــــــــۇرالر«، »يــــــــازغۇچىالر«. تېپىلىــــــــدۇ

، »ئازاد بولغۇچىالر«، »مهدهنىيهتلىكلهر«، »يېتهكلىگۈچىلهر«
دېگهندهك نامالرغا » يېڭىلىقپهرۋهرلهر«ۋه » تهرهققىيپهرۋهرلهر«

دىن باشقا جهمئىيهتـته رولـى ۋه ئىگه بولغۇچىالر ياكى ئۇالر
تهسىرى بار كىشىلهرنى چاڭگىلىغا كىرگۈزۈۋالغـان بولـۇپ، 
ئۇالرغا مۇھىم ۋهزىپىلهرنى تاپـشۇرىدۇ، ئـۆزلىرى بولـسا دهم 

بىخۇتالرنىڭ غـاپىللىقى، ئۇالرغـا دىمىـده قىلغـان . ئالىدۇ
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ــۇن،  ــدىن مهمن ــانغان توختىغانلىقى ــتلهرنىڭ ئاس سۈيىقهس
ىقىنى مهســخىره قىلىــپ، قــوللىرىنى ئۇالرنىــڭ ئالــدانغانل

» ئىسالم دۇنياسىغا ھۇجۇم«شاتىلىنىڭ . ئۇۋىالپ قويۇشىدۇ
ناملىق كىتابىنىڭ مۇقهددىمىسىدىن ئېلىنغـان تهتقىقـات 
ئۈزۈندىلىرى بىز مهقسهت قىلغان بارلىق تېمىالرنـى بايـان 

ئهگهر كىتابنىڭ . قىلىش ئۈچۈن يېتىدۇ ياكى يېتىپ ئاشىدۇ
ئهھلــى ســهلب مۇســتهملىكچىلىرىنىڭ قالغـان قىــسىمىدا 

مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىدىكى ئهقىدىنى ئۆلتۈرۈش ۋه ئۇنى 
مىكىرلىـك -ئۆزگهرتىۋېتىش ئۈچـۈن تۇتقـا قىلغـان ھىـيله

تهدبىرلهر توغرىسىدا بىزگه پايـدىلىق بولغـان تهپـسىالتالر، 
نىشاننى بىلىۋېلىش ئۈچۈن بىلىمىمىزنى -بىزنىڭ مهقسهت

تالر بولمىغان تهقدىردىمۇ ۋاسـىتىلهرنى ئاشۇرىدىغان تهپسىال
بىلىۋېلىـــشىمىزغا يـــاردهم بېرىـــدىغان مـــول تهپـــسىالتالر 

  . ھېسابلىنىدۇ
 

       
 

 
 يىلـى -1906«، »مىسسىئونېرالر تارىخ«مهزكۇر كىتاب 

 -1910«، »قاھىرهده ئېچىلغان مىسسىئونېرالر قـۇرۇلتىيى
، »الر قـۇرۇلتىيىيىلى ئهدهبىرده ئۆتكۈزۈلگهن مىسـسىئونېر

ــان  ــدىنال ئېچىلغ ــتهملىكىچىلىرى «ئارقى ــانىيه مۇس گېرم
 يىلـــى ھىندىـــستاننىڭ لىكىنـــو -1911«، »قـــۇرۇلتىيى

، »شــــهھىرىده ئېچىلغــــان مىســــسىئونېرالر قــــۇرۇلتىيى
ــى« ــاددىي ئىنتىزام ۋه » مىســسىئونېرالرنى ئهۋهتىــشنىڭ م
-مىسسىئونېرالرنىڭ مهقسهتلىرى ۋه كهلگۈسىدىكى ئـارزۇ«

ھهربىر . قاتارلىق بىر نهچچه بۆلهككه بۆلىنىدۇ» نلىرىئارما
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بىرىگه ئوخشىمايدىغان تۈرلۈك تهپسىالتالر بايان -بۆلهكته بىر
ھهربىر بۆلهكتىكى تهپسىالتالرنى بايان قىلىـش . قىلىنغان

بىز مهزكۇر كىتابنىڭ مۇقهددىمىسىده . بىزگه مۇھىم ئهمهس
نىمىزدهك، شاتىلىنىڭ ئېيتقانلىرىـدىن ئۈزۈنـده كهلتـۈرگى

مهزكۇر بۆلۈملهردىمۇ مۇھىم ئۇقۇمالرغـا ئىبـارىلهرنى نهقىـل 
  . قىلىش بىلهن بولدى قىلىمىز

 
       

 
 

 يىلـــى -1906« ىكى بېتىـــد-33مهزكـــۇر كىتابنىـــڭ 
ــاي ــان قۇرۇلت ــاھىرهده ئېچىلغ ــده، ئهزھهر » ق ــگهن بۆلۈم دې

جامائهسـىده شــهرقچه يــاكى شـۇنىڭغا ئوخــشاپ كېتىــدىغان 
ــۇل ــا ئۇس ــق قۇرۇلتايغ ــشىلهر توغرىلى ــان كى ــم ئالغ دا تهلى

كۆزقاراشـالرنى -قاتناشقۇچىالر بهزىبىر تهلهپـلهر ۋه نهزهرىـيه
چۈنكى، . ئوتتۇرىغا قويغاندىن باشقا ئارتۇقچه سۆز قىلمىدى

قۇرۇلتاي ئهزالىرىنىڭ بىرسى ئهزھهر جامىئهسىنىڭ قهدىمدىن 
قاقالرغا پۇش-بېرى بىلىم يۇرتى، دۇنيانىڭ ھهرقايسى بۇلۇڭ

ــورگىنى  ــۇپ ... قهدهر مۇســۇلمانالرنىڭ يېتهكچىلىــك ئ بول
كهلگهنلىكىدهك سۈپهتلهرنى يهر شارىنىڭ ھهرقايسى قىتئه ۋه 

ــون مىڭلىغــان مۇســۇلمان -تهرهپ ــدىكى نهچــچه ئ تهرهپلىرى
ياشــلىرىنىڭ بــۇ مهركهزگه يۈزلىنىــدىغانلىقى توغرىلىــق 

ئېغىزىغـــا تهگــمهي تولـــۇق ۋايىغــا يهتكـــۈزۈپ -ئېغىــزى
بــۇ ئۇنىۋېرسـىتېتنىڭ مىــڭ يىلـدىن بېــرى . چۈشـهندۈردى

ھازىرغا قهدهر ئىسالم دۇنياسىدىكى نوپۇزلۇق ئورنىنى ساقالپ 
. جـاۋابالر بولـدى-كهلگهنلىكىنى سىرى توغرىلىـق سـوئال

ئاخىرىكى يهكۈن نهچچه ئهسىرلهردىن بېرى مۇسـۇلمانالرنىڭ 
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نى كۆڭۈللىرىده ئهزھهر جامىئهسى يۈكسهك، ئۇلۇغـۋار ئـورۇن
 ئهزھهر جامىئهسـىده ‐‐بۇنىـڭ سـهۋهبى . ئىگىلهپ كهلدى

تهربىيه ئېلىش باشقا جـايالردىكىگه قارىغـان -ئهرهبچه تهلىم
پۇختا، ئۇلى مۇستهھكهم، ئۆگىنىشنىڭ ھهممه ساھهلىرىنى 

ــدى ــپ كهل ــدۇ دهپ قارىلى ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــن . ئ ئهزھهردى
ــالىمالر دىنىــي ئىلىمــلهرگه بولغــان  ــان ئ يېتىــشىپ چىقق

راپلىــق بىلىــشنىڭ مــوللىقى بىــلهن داڭــق چىقىرىــپ ئهت
ئهزھهرده دۇنيانىڭ ھهممه يهرلىرىـدىكى مۇسـۇلمان . كهلدى

شهيخلهر، ئىلىم ھهۋهسكارلىرىنىڭ ئىلىـم ئۇسـسۇزلۇقىنى 
قاندۇرۇپ، ئىلىم دهرۋازىـسى كىـشىلهرگه ھهرقچـان ئوچـۇق 

ــدى ــۇپ كهل ــۇش . بول ــڭ ئوق ــۇ ئهزھهرنى ــهن، بولۇپم خۇسۇس
ــاردهم راســخۇتى ئالمــاي  ــسىز ئۆگىتىــشكه ي ئىلىمنــى ھهق

 نهپهر 250. بېرىدىغان ۋه يېتىپ ئاشىدىغان ۋهقپىلىرى كۆپ
شۇنىڭدىن كېيىن . ئۇستازنىڭ چىقىمىنى قىلىشقا يېتىدۇ

ئۇنداقتا ئهزھهر، ناسـارا چېركاۋلىرىغـا ئېغىـر خهتهر بىـلهن 
تهھــدىت ســالغان بولــسا قانــداق قىلىــش كېــرهك؟ دېگــنه 

نــى ناســارا چېركــاۋلىرى ئۈســتىگه ســوئالالر، چىقىملىرى
ئالىدىغان خرىستىئان ئۇنىۋېرسـىتېتلىرى ۋه مهكتهپلهرنـى 
بارلىققا كهلتۈرۈشنى مهقـسهت قىلغـان تهلهپـلهر ئوتتۇرىغـا 

چىقىرىلغان يهكۈن دۇنيادىكى بارلىق خرىستىئان . قويۇلدى
ـــلىقىدىن  ـــشاش بولماس ـــرى ئوخ ـــاۋلىرى، مهزھهبلى چېرك

سىنى ئىلىم مۇنبىرىدىن سىقىپ قهتئىينهزهر ئهزھهر جامىئه
هسىرىنى يوق چىقىرىش، ئهزھهرنىڭ مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ت

قىلىــش ئۈچــۈن بىــردهك، ئورتــاق ھهمكارلىشىــشى، ئهرهب 
تىلىنى پۇختا ئۆگىتىدىغان بىر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئورنىنى 
ئالىدىغان باشقا خرىستىئان ئۇنىۋېرسـىتېتلىرىنى تهسـىس 

  . ىش قارار قىلىندىقىلىشقا ئورتاق كۈچ چىقىر
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»......« .  
»......« .  
  . »...ۋهھاكهزاالر«

تهڭرىنىڭ «: ئۇ سۆزىنى مۇنۇ جۈمله بىلهن ئاخىرالشتۇردى
ئىرادىــسى بىزنىــڭ ھهرىــكهت مهركىزىمىــز بولۇشــى ئۈچــۈن 

. تاللىشىمىزغا چـاقىردى-مىسىرنى ئىختىيار قىلىشىمىز
بىــز ئىـــسالم مهملىكهتلىرىنـــى ناســـارا قىلىـــش ئۈچـــۈن 

ــا قۇ ــىتېتلىرىنى بارلىقق ــستىئان ئۇنىۋېرس ــدىغان خرى رۇلى
! كهلتۈرۈشكه دهرھال، ھازىرال ھهرىكهت قىلىـشىمىز الزىـم؟

ئۇنداقتا ئهزھهر خرىستىئان چېركاۋىغا خهتهر بىلهن تهھدىت 
ئۇنداقتا يولدىكى بۇ پۇتلىكاشاڭنى يـوق قىلىـش . سالىدۇ
هن لېكىن، مىڭ يىلالردىن بېرى مهزمۇت قهدهم بىل. كېرهك

دادىل داۋاملىشىپ كهلگهن ئاساسى مۇستهھكهم بۇ مهركهزنى 
ياكى پۇتلىكاشاڭنى قايسى ئۇسۇل بىلهن يوقىتىش كېرهك؟ 
ئۇنى زاۋال تاپقۇزۇشنىڭ بىردىنبىر يولى ئۇنىڭ نهچچه مىڭ 
يىلالردىن بېرى ئىلىم ساھهسىده يېگانه ساھىل بولغىنىدهك 

ــۇنى  ــدۇرۇش‹ئ ــالغۇز قال ــدۇرۇش‹، ›ي  ئىلىــم ‹،›يېــتىم قال
ئۇنىـڭ ئوخشىـشى، › ساھهسىدىن ئايرىپ تاشالش كېـرهك؟

ئورنىنى ئالىدىغان باشـقا بىرسـىنى بارلىققـا كهلتۈرگهنـده، 
ــدۇ ــى يوقىلى ــڭ قىممىت ــدا . ئۇنى ــي ھال ــشىلهر تهبىئى كى

  . »!ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ، يېڭى نهرسه تهرهپكه يۆتكىلىدۇ؟
شـۇنىڭدىن كېـيىن قۇرۇلتـاي :  بهتتىكى بـۆلهكته-36

ھلى تېببىي ساھهده ۋهزىپه ئۆتهيدىغان مىسسىئونېرالرنى ئه
پوپ خاربىر بىلهن . ئهۋهتىش مهسىلىسىده قىزىشىپ كهتتى

ئابان مىسسىئونېر دوختۇرالرنى، قىزىل كىرىس دوختۇرلىرىنى 
كۆپلهپ ئهۋهتىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى تهكىتلهپ، ئۇالرنىڭ ئامما 

ۇلمانالردا بىلهن كۆپ ئارىلىشىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ مۇسـ
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قالدۇرىدىغان تهسىرىنىڭ باشقا مىسـسىئونېرالرغا قارىغانـدا 
  . تېخىمۇ ياخشى بولىدىغانلىقىنى چۈشهندۈردى

ــته-37 ــسىئونېرالرنىڭ :  بهت ــۇر مىس ــگهن دوخت ئهۋهتىل
ئۆزلىرى ئالدى بىلهن مىسسىئونېر، ئۇنىڭدىن كېيىن دوختۇر 
 ئىكهنلىكىنــى ئۇنتــۇپ قالماســلىقى، داۋاالشــتىن بهكــرهك

خرىستىئانالشتۇرۇشقا ئهھمىيهت بېرىش كېرهكلىكـى تهلهپ 
  . قىلىندى

ــىتىلىرىنىڭ  ــتۇرۇش ۋاس ــتا ناساراالش ــۇ ئابزاس ــزگه ب بى
. ھهممىــــسىنى ســــۆزلهپ ئولتــــۇرۇش مــــۇھىم ئهمهس

ئىنسانىيهتكه خىزمهت قىلىدىغان ۋاسىتىلهر قانداق بولۇپ «
  . »دىننى ۋهيران قىلىدىغان ۋاسىتىلهرگه ئايالندۇرۇۋېتىلدى؟

 
       

 
 

ئاشــــۇ مىســــسىئونېرالرنىڭ قــــاتتىق «:  بهتـــته-48
تىرىشچانلىق قىلىشىنىڭ بىرىنچى نهتىجىسى بىر بۆلـۈك 

قىز مۇسۇلمان ياشلىرىنىڭ ناسارا بولۇشـى بولغـان -ئوغۇل
ـــڭ  ـــسا، ئىككىنچـــى نهتىـــجه مۇســـۇلمان تهبىقىلهرنى بول

ل ھهممىسىنى تهدرىجىي ھالـدا ناسـارا پىكىرلىرىنـى قوبـۇ
  . دېيىلدى» قىلىشقا ئېلىپ باردى

ـــته-47 ـــالىق :  بهت ـــڭ جاپ مىســـسىئونېرالر ئۆزلىرىنى
تىرىشچانلىقلىرىنىڭ نهتىجىسى سۈپىتىده مۇسۇلمانالرنىڭ 
خرىــستىئان مۇرىتىغــا ئــايلىنىش نىــسبىتى ئــاز ۋه ئــاجىز 

چـۈنكى، . بولغىنىغا قـاراپ ئۈمىدسىزلهنمهسـلىكى كېـرهك
روپـا ئىلىملىـرى ۋه ئايـالالر مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبلىرىده ياۋ

ــتىم  ــر قې ــىلىگه يهنه بى ــسىدىكى مهس ــى تېمى ئهركىنلىك
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ئېچىلغان )  يىلى-1906(ئهمما، بۇ يهرده بولسا . قايتىمىز
قۇرۇلتاي روھىدىكى ئايالالر مهسىلىـسىنىڭ شـۇ چاغـدىكى 
مىسسىئونېرالرنىڭ قارىشىدا قانـداق بولغانلىقىغـا دىقـقهت 

ـــۆتمهكچىمىز ـــدۇرۇپ ئ ـــۇال. ئاغ ـــارا ئ ـــۇلمانالرنى ناس ر مۇس
قىلىشتىن قول ئۈزۈپ، ئۇالرنىڭ ئىدىيىسىنى ئۆزگهرتىشكه 

ـــان ـــا . ئورۇنغ ـــشنىڭ ئورنىغ ـــارا قىلى ـــۇلمانالرنى ناس مۇس
ــدا « ــي ھال ــاتالملىرىنى تهدرىجى ــمه ق ــۇلمانالرنىڭ ھهم مۇس

خرىستىئان دىنى پىكىرلىرىنى قوبۇل قىلىـشقا كۆنـدۈرۈش 
ــ ــا ق ــرىگه قارىت ــا ئىلىملى ــاكى ياۋروپ ــايىللىقنى ي اتتىق م

  .  مهقسهت قىلغان»ئاشۇرۇشنى
يۇقىرىدا بايان قىلىنغـان ئـالىكىس زومىرنىـڭ ئىككـى 
ـــڭ  ـــسىر ۋه ئۇنى ـــسىئونېرالرنىڭ مى ـــۆزى مىس ـــۈمله س ج
ئهتراپىدىكى ئىـسالم يۇرتلىرىـدا قولالنغـان ئهڭ خهتهرلىـك 

: پرىنــسىپال ھهرىكهتلىــرى بولــۇپ، ئــۇ مۇنــداق دهيــدۇ
. ناسارا قىلىش ئانچه مۇھىم ئهمهسمۇسۇلمانالرنى ھهقىقىي «

مــۇھىمى ئــۇالر پىكىــر ۋه روھىــي جهھهتــتىن ناساراالشــقان 
  . »! ...بولۇشى كېرهك؟

ــۇ ئهھلــى ســهلب مۇســتهملىكچىلىرى شهكــسىز  ــا ب مان
  . مۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشكهن تهرهپلهردۇر

 
       

 
 

ـــته-52 ـــسىئونېرالر :  بهت ـــان مىس ـــاھىرهده ئېچىلغ ق
ئىسالھاتقا ئائىت ھهرقانداق ھهرىكهتنى تهتقىق قۇرۇلتىيى 

ـــدى ـــدىن بهرمى ـــشنى قول ـــسىگه . قىلى ـــات دائىرى تهتقىق
ھىندىــستانلىق مۇســـۇلمان ســهير ســـهييىد ئهھمهدخـــان 
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ــۈزدى ــۇ كىرگ ــويغىنىش . ھهرىكىتىنىم ــۇ ئ ــشى ئاش ــۇ كى ب
  . ھهرىكىتىنىڭ رهھبىرى ئىدى

ئهلهيكىرهدىكى ئىسالم مهكتهپلىرىنىـڭ چىقىملىـرى ۋه 
للىرى ھهم ئىسالم تهربىيىسى قۇرۇلتىيىغا قهدهر بولغان بهده

  . پۈتۈن جهريان تهتقىقات تېمىسىغا ئايالندۇرۇلدى
» يېڭـى ئىـسالم؟«پوپ ۋوتبىرىشت قاھىره قۇرۇلتىيىدا 

تهربىيىلىرى -ياۋروپا تهلىم«: دېگهن تېمىدا نۇتۇق سۆزلهپ
  . دېدى» مۇسۇلمانالرنى ناسارانىيلىققا يېقىنالشتۇرۇۋاتىدۇ

بـۇ يهرده بىـزگه ئهھلـى سـهلب مۇســتهملىكچىلىرىنىڭ 
مۇسۇلمانالر ئارىسىدىن ئۆزىگه يېقىنلىـشىدىغان، ھهقىـقهت 
بولغان ئىسالمدىن بۇرۇلـۇپ كهتـكهن ھهرقانـداق شهخـسنى 

كه »قولغا كهلتـۈرۈش«گۇرۇھالرنى -ياكى مهزھهبنى، پارتىيه
ئاالھىده كۆڭۈل بـۆلگهنلىكى، ئۇنـداقالر تېپىلـسا قـاتتىق 

لىغانلىقى، ياردهم بهرگهنلىكى، كۆڭلىگه شهيتانىي روھنى قول
مهزكۇر كىتابنىڭ . پۈۋدهپ چوڭ قىلغانلىقى ئېنىق بولىدۇ

مۇسۇلمانالرنى «:  بېتىده بۇنىڭغا ئائىت ماقاله يېزىلغان-46
ـــۆز  ـــدىن ۋه ئ ـــڭ ئىچى ـــشىنى ئۇالرنى ـــتۇرۇش ئى ناساراالش

ــم . ســهپلىرىدىن بولغــان كىــشىلهر ئۈســتىگه ئېلىــشى الزى
چۈنكى، دهرهخنى كېسىش ئۈچـۈن ئـۆز جىنـسىدىن بولغـان 

» يېڭى ئىسالمغا ئىشارهت«. »ياغاچ ساپ بولمىسا بولمايدۇ
ــده ــگهن ماقالى ــخهۋهر «: دې ــزگه خۇش ــۇرىتلىرى بى ــارا م ناس

نـى ›تهرهققىيپهرۋهر ئىـسالم‹، ›يېڭى ئىسالم‹يهتكۈزۈۋاتقان 
، چۈنكى. قولالش، ياردهم بېرىش ۋه ئۆزىمىگه تارتىش كېرهك

ــــــارانىيلىققا  ــــــۇلمانالرنى ناس ــــــسالم مۇس ــــــى ئى يېڭ
  . دېيىلگهن» يېقىنالشتۇرۇۋاتىدۇ
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ــــــــته-60 ــــــــرى:  بهت ــــــــسىئونېرالرنىڭ بى : مىس
مىســسىئونېرالرنىڭ غهرهزلىرىنــى راۋاجالندۇرۇشــنىڭ ئهڭ «

مهدرىــسلهرنى كــۆپلهپ -ياخــشى ئۇســۇلى ناســاراچه مهكــتهپ
  . دېگهن» ئېچىش

ئافرىقــا ئىــسالم يــۇرتىنى ئىگىلىــگهن «: بـۇ بهتــته يهنه
گېرمانىيه ھۆكۈمىتى مۇسۇلمانالر خرىستىئان مهكتهپلىرىدىن 
ــۈزۈپ،  ــتهپلهرگه كىرگ ــانىي مهك ــۇالرنى ئهلم ــدىكهن، ئ قاچى
ــاكى  ــۇلمان ي ــى مۇس ــۈرۈپ، مىللهتچ ــسالمدىن ۋاز كهچت ئى

بۇ ! ۋهتهنپهرۋهر مۇسۇلمان قىلىپ تهربىيىلهپ چىقىش كېرهك
نترول قىلىـــش ۋه ئىـــسالمغا خـــاتىمه مۇســـۇلمانالرنى كـــو

بېرىشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى، بۇنىڭدىن باشقا ئهڭ ياخشى 
  . دهپ يېزىلغان» ئۇسۇل يوق

ــته-72 ــهلتهنهت «:  بهت ــدانلىقىنىڭ س ــمانىيه خانى ئوس
مهركىزىــدىكى چــوڭ دۆلهتــلهر بــاش ئهلچــى جانابلىرىنىــڭ 
ھهممىــسىنىڭ بىــردهك كۆزقارىــشىدا شــهرق مهســىلىلىرى 

تلىرىنى ھهل قىلىــشتا پۈتــۈن ياۋروپــا دۆلهتلىــرى مۈشــكۈال
ھهممىسى ئورتاق كۈچ چىقىرىپ ئېلىپ بارغان ھهرقانـداق 
ــان  ــىس قىلغ ــالىقالر تهس ــىرىدىن ياۋروپ ــڭ تهس ھهرىكهتنى
باشــالنغۇچ، تولــۇق ۋه تولۇقــسىز ئوتتــۇرا مهكــتهپلهر ۋه 

» كهتتـىھهرقايسى ئۇنىۋېرسـىتېتالرنىڭ تهسـىرى ئېـشىپ 
  . دېيىلگهن
 ئۈزۈندىلهر، خۇسۇسـهن ئـاخىرقى ئابزاسـتىكى بـۇ پۈتۈن

ئۈزۈنده ئىزاھالشنىڭ ھاجىتى بولمىغان زور خهتهرلهرنى ئۆز 
كاتتىۋاشالر بۇ ئهلمانىيچى مهكتهپلىرىنىڭ . ئىچىگه ئالىدۇ

پۈتۈن ياۋروپا . شهرق مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىشتىكى رولى
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م دۆلهتلىرى ئىسالم دۇنياسىغا خاتىمه بېـرىش ۋه بـۇ ئىـسال
دۇنياسىنى كىچىك دۆلهتلهرگه پارچىالپ مۇنقهرىز قىلىش ۋه 
غهرب نوپۇزىغا بويسۇنىدىغان بىچارىگه ئايالندۇرۇش ئۈچۈن قارار 
بهرگهن سىياسهتلهرنى ۋه تۈرلۈك سىياسىي تهدبىرلىرىنىـڭ 

  . رولىدىن ئېشىپ چۈشكهنلىكىنى تونۇپ يېتىشىدۇر
ـــسى« ـــمانلى » شـــهرق مهسىلى ـــۇتهدبىر ئوس ـــگهن ب دې
ـــدا غهرب خهل ـــدىكى تارىخى ـــاخىرقى دهۋرى ـــڭ ئ ىپىلىكىنى

ھهل «يازغۇچىلىرى تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا چىققان سۆز بولۇپ، 
دېگهن سۆز بولسا، ئۆزىنىـڭ قانچىلىـك ئـاجىزالپ » قىلىش

ــسىدىن  ــڭ ھۆددى ــتىدىكى ۋهزىپىلىرىنى ــى، ئۈس كهتكهنلىك
چىقىش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۆزىنىڭ ھاجىتىدىن چىقالمىغۇدهك 

ئىسالم دۇنياسىنىڭ « پالهچ ئورۇنغا چۈشۈپ قالغان دهرىجىده
نى ئاغدۇرۇۋېتىش »خهلىپىلىك«بولغان » بىرلىك سىمۋولى

دهپ ئاتىغـان، » ... كېـسهل ئـادهم «ئۈچۈن، ھهتتـا ئـۇالر 
 ‐‐شۇنچه زهئىـپ تۇرۇشـلۇق ئۆلگـۈدهك قورقىـدىغان كـۈچ 

 نى گۇمران قىلىش ئۈچـۈن ئوتتۇرىغـا قويغـان ‐‐خىالپهت 
بۇ كېـسهل . ه پىكىرلهرنىڭ ئومۇمىي ئاتالغۇسىكۆزقاراش ۋ
قولى مادارسىز، ئادهم تهسۋىرلىگۈسىز دهرىجىده -زهئىپ، پۇت

يـۈرىكىنى . ئاجىز بولسىمۇ غهربلىكلهرنـى بىئـارام قىلىـدۇ
ئهسـهبلهرنى . دۈپۈلدىتىدۇ، قورقۇتـۇپ ساراسـىمىگه سـالىدۇ

 ئۇالر ئاخىرى بىرىنچى دۇنيا چوڭ. غىدىقالپ بىئارام قىلىدۇ
ـــــول بهرگهن  ـــــتىرىتتىن ق ـــــۆزلىرىگه ئاس ـــــىدا ئ ئۇرۇش

غا قهھرىمانلىق سىدۇنيائهھلى سهلب ئىتتىپاقدىشى، پۈتۈن 
ــسالمىيهت  ــۈن ئى ــائىن، پۈت ــاتقىن، خ ــان س ــتانى بولغ داس
دۇنياسىنىڭ دۈشمىنى، كهچۈرگىسىز خاتـالىق ئۆتكـۈزگهن 

 ئاتا تۈرك مۇستاپا كامالنىڭ ياردىمى ‐‐ جىنايهتچى ئۇنسۇر
ئاتا تۈرۈك ئهھلى سهلب . كېسهل ئادهمنى غۇالتتىبىلهن بۇ 
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دۇنياســىغا تهسۋىرلىگۈســىز ئهڭ كاتتــا خىزمهتنــى تهقــدىم 
شۇڭا، پۈتۈن ياۋروپالىقالر تىلىـدا دۇنياغـا مهشـھۇر . قىلدى

ــدى ــقا يارى ــى بولۇش ــانلىق ئىپوس ــسالمىي . قهھرىم ــۇ ئى ئ
بىرلىكنىڭ سىمۋولى بولغان خهلىپىلىكنى ئاغدۇرۇۋهتتى ۋه 

ئورنىغا دىندىن خالىي بولغان ئهلمانىي ئاساسىدىكى ئۇنىڭ 
مانا ئهمدى ئهھلى . ئاۋاق تۈركىيه دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقتى

ــا  ــۈرهكلىرى ئارامىغ ــاپتى، ي ــارام ت ســهلبلهرنىڭ كــۆزلىرى ئ
ــۈرۈكنى ماختىمــاي كىمنــى . چۈشــتى ــا ت ــۇالر ئات ئهمــدى ئ

 مانــا بــۇ ئابزاســالردا يــازغۇچى ئهلمــانىي ①!ماختىــسۇن؟
رىنىڭ شـهرق مهسـىلىلىرىنى ھهل قىلىـشتىكى مهكتهپلى

ئىـسالمنى پاچـاقالپ يهنـى، . ئاالھىده رولىنى تونۇشـتۇرىدۇ
تاشالشتىكى رولىنى ئاالھىـده ئهسـكهرتىپ، بـۇ مهكـتهپلهر 
رولىنىڭ سىياسىي، ھهربىي ۋه ئهسكىرىي ئىشالرنىڭ رولىدىن 

ئهپسۇسكى، بىز ئاشـۇ ! ئېشىپ چۈشكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ
ــتهپلهرگ ــشىك مهك ــزدىن ئى ــز ۋه پىكىرلىرىمى ه قهلبلىرىمى

. كۆڭۈل تۆرىـدىن ئـورۇن بېرىـۋاتىمىز. ئېچىپ بېرىۋاتىمىز
قىز پهرزهنتلىرىمىزنى كالۋاالرچه ئىپتىخار تۇيغۇسى -ئوغۇل

قويـۇق تهربىيىلهۋاتىمىـز؟ پهرزهنتلىرىمىزنىـڭ -بىلهن قارا
ــېس  ــۆيۈنۈش ھ ــشكهنلىكىدىن س ــۇپ يېتى ــانىيچى بول ئهلم

  ! قىلىۋاتىمىز؟
 

       
 

 

                                                
بۇ توغرىلىق تولۇق مهلۇماتقا ئېرىشمهكچى بولغانالر ئۇستاز مۇھهممهد قۇتۇبنىـڭ باشـقا  ①

 . ئهسهرلىرىگه مۇراجىئهت قىلسۇن
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ــسىدا -1910 ــۇرۇلتىيى توغرى ــرج ق ــدىكى ئهدهنبى  يىلى
قۇرۇلتىيىنىڭ ئهدهنبىرج «:  بېتىده-64يېزىلغان بۆلهكنىڭ 

ــسىئونېرلىرىنى  ــانىيه مىس ــان گېرم ــسىدىنال ئېچىلغ ئارقى
ھهرقايـسى ئىــسالم يۇرتلىرىغـا كهڭ كۆلهمــده ئهۋهتىــشنىڭ 

گېرمــانىيه مــۇھىملىقىنى بــاش تېمــا قىلىــپ ئېچىلغــان 
مۇستهملىكىچىلىرى قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش مۇناسىۋىتى 
بىلهن، ئهدهنبىرج قۇرۇلتىيىنىڭ مۇھىم مهزمۇنىنىڭ ئـاق 
قهغهز ئۈســتىگه يېزىلغـــان قــارا ســـىياھ پېتــى قېلىـــپ 
ــوق،  ــالغىنى ي ــدىن ق ــش ئهمهل ــرا قىلى ــالغىنىنى، ئىج ق

ئارقىــدىن -كىــشىلهرده بــۇ ئىككــى قۇرۇلتاينىــڭ ئارقــا
ا قــاراپ، مۇســتهملىكىچىلىكنى سىياســىي ئېچىلغىنىغــ

مهقــسهت قىلغــان قۇرۇلتــاي، دىنىــي مىســـسىئونېرلىق 
. قۇرۇلتىيىغا ئۆزگىرىپ قاپتۇ دېگهن خىيالالر پهيدا بولۇپتۇ
. ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، بۇنداق ئىـش يـۈز بهرگىنـى يـوق

ھهرئىككى قۇرۇلتاي ئورتاق بىر نىشان ئۈچـۈن ئـۆز ئالـدىغا 
  . دهپ يېزىلغان» ...ھهرىكهت قىلىدۇ 

سۇۋهيمىرا ژۇرنىلى بىز «:  بېتىده-80مهزكۇر كىتابنىڭ 
يۇقىرىدا نهقىـل قىلغـان گېرمـانىيه مۇسـتهملىكىچىلىرى 
قۇرۇلتىيىــدا مىســسىئونېرالرنى ئهۋهتىــشنىڭ ئهھمىيىتــى 
توغرىلىــق توختالغــان داغــدۇغىلىق ماقالىــدىنمۇ ئېــشىپ 

كۇر ماقالىنىڭ مهز. چۈشىدىغان يهنه بىر ماقاله ئېالن قىلدى
ــاله  ــۇ ماق ــهۋهبى، ب ــشىنىڭ س ــيهتكه ئېرىشى شــۇنچه ئهھمى
مۇستهملىكىچىلىك قۇرۇلتىيىدا مهخسۇس ئىسالمغا ئائىت 
لېكــــسىيه ســــۆزلىگهن نۇتــــۇقچى، شــــۇنداقال بېــــرلىن 

. ك . ناساراالشتۇرۇش جهمئىيىتىنىڭ باش سېكرىتارى ئا 
ماقالىنىــڭ يازغۇچىــسى .  ئىـدىنىڭ ماقالىــسىئىكـسپولد

ـــدا ـــدۇمۇن ـــۇرۇلتىيى كهم «: ق دهي مۇســـتهملىكىچىلىك ق
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دېگهندىمۇ مۇھىم ئىككى تۈرلۈك ئاالھىدىلىكنى ئۆز ئىچىگه 
ىي ئىـشالرنى ئـۆز ئىقتىـسادبىرىنچـى، سـانائهت ۋه . ئالىدۇ

ــــــدۇ ــــــگه ئالى ــــــانىيه . ئىچى ــــــدىن، گېرم ئىككىنچى
ــىتىدىكى  ــڭ سىياس ــتهملىكىچىلىرىنىڭ قۇرۇلتىيىنى مۇس

هتلهرنى ئهخالقىي ۋه دىنىـي ىي مهقسئىقتىسادسىياسىي ۋه 
  . »ھهرىكهتلهر بىلهن قوشۇۋېتىشنى بىرلهشتۈرىدۇ-ئىش

ئــۇ ھــامبورگ تىجــارهتچىلهر بىرلهشمىــسىنىڭ رهئىــسى 
ــىنگالنىڭ  ــڭ «ش ــۈمهتلهر بايلىقىنى ــتهملىكىچى ھۆك مۇس

ئېشىشى مۇستهملىكه ئهللىـرىگه ئهۋهتىلىـدىغان كىـشىلهر 
ۇ جـايالردىكى ئۇالرنىڭ ئاش. خىزمىتىنىڭ ئۇتۇقىغا باغلىق

لېكىن، بۇنىڭ ئۈچۈن بىخهتهرلىك . رولى ناھايىتى يۇقىرى
ــگه  ــپىگه ئى ــك تهرى ــرهك؟ بىخهتهرلى ــورنىتىش كې ــى ئ تهرىپ
بولۇشنىڭ ئهڭ مۇھىم ۋاسىتىسى مۇستهملىكه قىلىنغـان 
زېمىنالرغا خرىستىئان دىنىنىڭ سادىق مۇرىتلىرىنى كۆپلهپ 

ــۈزۈش ــىي غهرهزلهر،. كىرگ ــالن سىياس ــۇ پى ــا ب ــا مان  ھهتت
ىي غهرهزلهرگه ئېرىـــشىش جهھهتتىنمـــۇ بىـــز ئىقتىـــساد

ئىزدهۋاتقان بىخهتهرلىكنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئهڭگۈشتهرلىك 
   .دېگهن سۆزىنى نهقىل قىلدى» شهرتى
غۇچى شۇنىڭدىن كېيىن قۇرۇلتـاي ئهزالىـرى بىـلهن ياز

مىسسىئونېرالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسالمغا قانداق يۈزلىنىش 
  . ىر ئىختىالپى توغرىلىق سۆزلىدىتوغرىسىدىكى پىك

سۇۋهيسىرا ژۇرنىلىدىكى مهزكۇر ماقالىنىڭ يازغۇچىـسى 
ئوكسپىلد ئورنىدىن تـۇرۇپ قۇرۇلتـاي قاتناشـقۇچىلىرىنىڭ 
ــى گېرمــانىيه مۇســتهملىكىچىلىرى ئــافرىقىنى  دىققىتىن
ئىگىــلهش جهريانىــدا ئىــسالم شــهكىللهندۈرگهن خهتهرلهرگه 

بىـردهك ھـازىرقى ھالهتنىـڭ قۇرۇلتـاي ئهھلىنـى . قاراتتى
كېيىنكى ئاقىۋىتىنى ھهر تهرهپتىن ئهتراپلىـق ئويلىنىـپ 
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ئۇنىـــڭ . كۆرۈشـــكه ئهھمىـــيهت بېرىـــشنى تهلهپ قىلـــدى
ئهھمىـــيهت بېرىـــشكه بورىغـــان تهرهلىـــرى، ئوخـــشاشال 
ناساراالشــــتۇرۇش تهرىپــــى، پىكىــــرى تهرهپ، سىياســــىي 

نى ئۆز جهھهتتىكى ئىگىلىك تهرهپ دېگهندهك تۈرلۈك تهرهپلهر
  . ئىچىگه ئالىدۇ

مېـــــنىڭچه بولغانـــــدا مۇســـــتهملىكىچىلهر بىـــــلهن 
ــۈزۈلمهس  ــاالقه، ئ ــۇر ئ ــسىدا چوڭق ــسىئونېرالر ئوتتۇرى مىس
رىشتىنىڭ بارلىقىنى بايان قىلىش، مۇستهملىكىچىلهرنىڭ 
نهزىرىدىكى ئىسالمىي ئهقىدىنى ئۆلتۈرۈشنىڭ ئهھمىيىتـى 

 قىلىـشتا توغرىسىدىكى كۆزقاراشنىڭ ئورتـاقلىقىنى بايـان
-ياۋىداق، ھىيله-ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرى يالغان

نهيرهڭلهر بىلهن ئىسالم دۇنياسـىنى مۇسـتهملىكه قىلىـش 
. ئۈچۈن ھۇجۇم قىلىشقا تۈرتكه بولغـان بىردىنبىـر ئامىـل

ىي جهھهتتىكى مهسىلىلهر دهپ دهۋراڭ سېلىشلىرى ئىقتىساد
ېڭىـپ ۋه بۇ سهپـسهتىلهر كهينىـدىن بىخـۇت مۇسـۇلمانالر م

مۇستهملىكىچىلهرنىڭ كهتمىنىنى چاپقانلىقى قاتارلىقالرنى 
بايان قىلىش ۋه چۈشىنىشته يۇقىرىدىكى ئابزاسالر يېتىـدۇ 

  ! دهپ ئوياليمهن؟
ـــهھىرىده -1911 ـــو ش ـــستاننىڭ لىكىن ـــى ھىندى  يىل

ئېچىلغـــان خرىـــستىئانالشتۇرۇش قـــۇرۇلتىيى توغرىلىـــق 
مىي ھــازىر ئىــسال«:  بېتىــده-94يېزىلغــان بۆلهكنىــڭ 

 37، 128، 800 ‐‐ھۆكۈمهتلهرنىڭ ئىگىدارچىلىقى ئاستىدا 
ــدى‐‐ ــۇلمان قالمى ــارتۇق مۇس ــن ئ ــاندىكى .  دى ــۆپ س ك

ــالپهت  ــسالمىي خى ــۇقى ئى ــىي ھوق ــۇلمانالرنىڭ سىياس مۇس
قولىدىن ئهنگلىيه، فرانسىيه، روسىيه ۋه گولالندىيه قاتارلىق 

دىكى مۇشۇ دۆلهتلهر ئىچى. دۆلهتلهرنىڭ قولىغا ئۆتۈپ بولدى
ھهربىر دۆلهتنىڭ باشقۇرۇشـىغا ئـۆتكهن مۇسـۇلمانالر سـانى 
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پۈتۈن ئوسـمانىيه خانىـدانلىقىنىڭ تهۋهلىكىـدىكى ھهمـمه 
ئىنقىالبنىڭ كۆپ يۈز . مۇسۇلمانالرنىڭ سانىدىن كۆپ ئاشىدۇ

بېرىـشىگه ئهگىـشىپ ناسـارا دۆلهتلىرىنىـڭ ھۆكــۈمرانلىقى 
. تائاســـتىغا ئۆتىـــدىغان مۇســـۇلمانالرنىڭ ســـانى ئاشـــماق

مۇســۇلمانالرنىڭ ســانىنىڭ كۆپىيىــشىگه ئهگىــشىپ ناســارا 
دۆلهتلىـــــرى پادىـــــشاھلىرىنىڭ ئىـــــسالم دۇنياســـــىنى 
ناساراالشتۇرۇشــتىكى مــۇھىم مهســئۇلىيهتلىرى تېخىمــۇ 

  . دېيىلگهن» ئاشىدۇ
 

       
 

 
  : ئهڭ ئاخىرىدا توختىلىدىغىنىمىز ئايالالر مهسىلىسى

ۈزۈندىلهر ئىچىده يۇقىرىـدا مهزكۇر كىتابتىن ئېلىنغان ئ
ــده -46 ــان ئۈزۈندى ــتىن ئالغ ــۇنچه « بهت ــسىئونېرالر ش مىس

تىرىــشىپ، جاپــا تارتىــپ ئېلىــپ بارغــان ناساراالشــتۇرۇش 
ھهرىكىتىنىڭ نهتىجىلىك مېۋىسى سـۈپىتىده خرىـستىئان 
دىنىنى قوبۇل قىلىدىغان مۇسۇلمانالر سانىنىڭ ئاز ۋه تولىمۇ 

ــدىن ئۈمىدسىزله ــپ بولغىنى ــمزهئى ــلىك الزى گهرچه . نمهس
مۇسۇلمانالرنىڭ ناسارا بولۇش نىسبىتى بهك تۆۋهن بولسىمۇ، 
ــا ئىلىملىــرى ۋه ئايــالالر  ــۇلمانالر قهلبلىرىــده ياۋروپ مۇس

» ئازادلىقىغا قارىتا قاتتىق مايىللىق شهكىللىنىپ بولدى
 بهتلىرىده لىكىنو قۇرۇلتىيى ۋه -89، -88دېيىلگهن بولسا، 

ى كالتا يىغىنالر بېكىتكهن ئهھۋالالرنى قاھىره قۇرۇلتىيىدىك
: بايان قىلىدىغان مهخـسۇس ئىككـى ئـابزاس كهلتـۈرۈلگهن

ــسىلهر « ــگهن (مۇشــۇ ھادى ــا كهل ئىــسالم دۇنياســىدا بارلىقق
چېركاۋغا خهتهر ئېلىپ كېلىدۇ ۋه ) ئويغىنىش ھهرىكهتلىرى
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ــاي ــاۋدىن ھارم ــىتىپ -چېرك ــشچانلىق كۆرس ــاي تىرى تالم
مىســسىئونېرالر ۋه .  قىلىــدۇھهرىــكهت قىلىــشنى تهلهپ

مۇرىتالر ئۆز ئىشلىرىغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن كۆڭۈل بۆلـۈپ 
شۇنىڭ ئۈچۈن لىكىنـو قـۇرۇلتىيى . نهزهر سېلىشى كېرهك

ھازىرقى ) 1: تۆۋهندىكىدهك پروگراممىالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
تهربىيه دائىرىسى -مىسسىئونېرالر تهلىم) 2. ھالهتنى بىلىش

نى بىلىملىك قىلىش رامكىـسىنى داۋاملىـق بىلهن ئايالالر
كېرهكلىــك كــۈچلهرنى تهييــارالش ۋه ئــۇنى ) 3. كېڭهيــتىش

  . »كۈنسايىن تهرهققىي قىلدۇرۇش
ــاي  ــان قۇرۇلت ــال نهشــىر قىلغ ــۇ ئاساســلىق ژۇن ــا ب مان

... پروگراممىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغـان مـاددىالر بولـۇپ، 
غا دۆلهت ئهممــا قۇرۇلتاينىــڭ قۇرۇلتــاي قاتناشــقۇچىلىرى

باشلىنىش نۇتۇقى، ... شېئىرى ۋه مۇزىكىسىنى ئاڭالتقان 
كـــومىتېتتىن تالالنغـــان ئۈزۈنـــدىلهر ئوقۇلغـــان، قـــاھىره 

-قۇرۇلتىيى روھىغا ئاساسهن ئېلىپ بېرىلغان ئۇلۇغ ئىـش
ھهرىكهتلهرنى تىالۋهت قىلىپ بولغاندىن كېيىن، تۆۋهندىكى 

  : ماددىالرنى يولغا قويىدىغانلىقىنى جاكارلىدى
  . »...بىرىنچى «
  . »...ئىككىنچى «
»... ...« .  
مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ شهخـسىي ئـورنى ۋه يهتتىنچى، «

  . »جهمئىيهتتىكى ئورنىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش
  . »سهككىزىنچى، ئايالالر پائالىيهتلىرىنى راۋاجالندۇرۇش«

ئـۇالر نـېمه ! ھه؟-بۇ نېمىدېگهن قاتتىق كۆڭۈل بولۇش
، مۇسـۇلمان ئايـالالر »ئـازادلىقى«الالر ئۈچۈن مۇسۇلمان ئاي

ئىجتىمائىي ۋه «، مۇسۇلمان ئايالنىڭ »تهربىيىسى-تهلىم«
بۇنچىـۋاال كۆڭـۈل » شهخسىي ئـورنىنى يـۇقىرى كۆتۈرۈشـكه
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ـــدۇ؟  ـــۈل بۆلىنىۋاتى ـــدىن كۆڭ ـــلهر تهرىپى ـــدۇ؟ كىم بۆلى
مىســسىئونېرالر ۋه مىســسىئونېرالشتۇرۇش قۇرۇلتــايلىرى 

لـۈش قاچـانغىچه داۋاملىـشىدۇ؟ تهرىپىدىنمۇ؟ بۇ كۆڭـۈل بۆ
» خهتىرى«ئىسالم دۇنياسىدىكى ئويغىنىش ھهرىكهتلىرىنىڭ 

يوقالمىغۇچه داۋاملىشامدۇ؟ ياكى بۇ كۆڭۈل بۆلۈشلهر مۇشۇ 
ئويغىنىــشقا قارشــى چىقىرىلغــان قــارار، تهلهپ قىلىنغــان 
مۇددىئــاالرنى روياپقــا چىقىــرىش ئۈچۈنمــۇ؟ مانــا بــۇ كۆڭــۈل 

ـــازادلىقى، تهلىـــمبۆلۈشـــلهرنىڭ ھهممىـــسى ئ ـــالالر ئ -اي
تهربىيىسى، ئىجتىمائىي ۋه ئـائىلىۋىي ئورنىنىـڭ يـۇقىرى 
كۆتۈرۈلۈشى قاتارلىقالرنىڭ ئىسالمنى يوقىتىش ۋه يېڭىدىن 
ئويغىنىــشقا ئورۇنۇشــتىن بــۇرۇن بىــخ ھالىتىــده بىتچىــت 
  قىلىش ئۈچۈن تۈزۈلگهن قارارالر بىلهن نېمه ئاالقىسى بار؟ 

ــقهت ئېت ــڭ دىق ــۇ ئادهمنى ــۆز ب ــدىغان س ــارىنى تارتى ىب
  ! ئهمهسمۇ؟

ھهرىكىتــى » مۇســۇلمان ئايــالالر ئــازادلىقى«... تــوغرا 
مهسىلىسى ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىرى كۆتۈرۈپ قوپقان 
ھهرىكهتلهر ئىچىدىكى ئهڭ پهسكهش، ئهڭ رهزىـل ھهرىـكهت 

تىتمـا -بولۇپ، بۇ ھهرىـكهت ئىـسالمنىڭ ۋۇجـۇدىنى تىتمـا
دىن قومـۇرۇپ تاشالشـنى تـۈپ قىلىپ تاشالش ۋه يىلتىزىـ

بۇ ھهرىكهت ئۆزى يالغۇزال مۇسۇلمان . نىشان قىلغان ھهرىكهت
خهلقلىرى ئىچىده ئهخالقىي جهھهتتىن يېمىرىلىش، پىكىرى 

-جهھهتتىن چۈشكۈنلىشىش ۋه دىنىـي جهھهتـتىن ئـۈزۈل
. كېسىل گۇمران بولۇشنى كهلتۈرۈپ چىقىشقا كۇپايه قىلىدۇ

 ۋاسىتىلهر ئايـالالر ئـازادلىقى پۈتۈن جهمئىيهتتىكى بارلىق
  . ۋاسىتىلىرىنىڭ بۇزۇشىدىن كۆپ تۆۋهن تۇرىدۇ

ــى،  ــۈزى، بېلىك ــاچ، ي ــوچىالردا يالىڭ ــشى ك ــال كى ئاي
كۆكرىكى، دۈمبىسى، يوتىلىرى ئوچۇق ھالدا چىققان، ئايال 
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زاتىغا ئىنتىلگـۈچىلهر ئۈچـۈن غهلىـته ياسـىنىپ، غهلىـته 
چه شهھۋهتپهرهسلىكنى گىرىملهرنى قىلىپ، ئهرلهرده ھايۋانالر

قوزغاشقا ئورۇنغان چاغدا، ئايالالردا ۋه ئهرلهرده ئىـسالمدىن، 
دىندىن ۋه ئهقىدىدىن ئهسهر قالىدۇ دهپ ئويالمسىز؟ مانا بۇ 

خهلـق . چاغدا ئىسالم يوق، دىن يوق، ئهقىده يوق بولىدۇ
. ئهخالقىدا بىرلىك رىشتىسى، نه مۇستهھكهملىك بولمايدۇ

ىكچىلىرى ئۇزۇنـدىن بېـرى كۈتـۈپ ئهھلى سهلب مۇسـتهمل
تۇرغان بۇ ئالتۇن پۇرسـهتنى قولـدىن بهرمهي ئهڭ ئـاخىرقى 

پۇتىنى چۈشهپ قويۇش -مانا بۇ قول. زهربىنى كۈچهپ ئۇرىدۇ
  ... زهربىسىدۇر 

مۇشۇ مۇناسىۋهت بىلهن كۆڭۈللهرده مۇنداق بىـر سـوئال 
مۇسۇلمان ئايال نـادان، قـاالق، مهدهنىيهتـسىز، : تۇغۇلىدۇ

هن، بوسۇغۇدىن ئاتلىيالماس، ئۆيلهرگه بهنـت، زالىـم چۈشك
ئهرلهرگه چاكـــار ھـــالهتته قالـــدۇرۇلغان ئهمهســـمۇ؟ ئـــۇ 

گه، جهمئىـــيهت ۋه »تهربىـــيه-تهلىـــم«كه، »ئهركىنلىـــك«
ــىگه  ــۇقىرى كۆتۈرۈلۈش ــڭ ي ــسىي ئورنىنى ــدىكى شهخ ئائىلى

  موھتاج ئهمهسمۇ؟ 
  ... شهكسىز، توغرا 

ى ئېلىپ بارغان لېكىن، ئهھلى سهلب مۇستهملىكچىلىر
ھهرىكهتلهرنى ئايالالرنىـڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈن ۋه مۇسـۇلمان 
جهمئىيهتنىــڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن ئۆزھــال تهبىئهتنىــڭ 
تهقهززاسى بويىچه ئېلىپ باردىمۇ؟ ياكى يۇقىرىدا مىسسىئونېر 
يـــازغۇچىلىرى ئېيتقانـــدهك، مۇســـۇلمان جهمئىيهتلهرنـــى 

ئـامىللىرى، قـۇۋۋهت -پارچىالش، ئهخالقىنى بـۇزۇش، كـۈچ
ئويغىنىش ۋه ھوشيار بولۇش ئامىللىرىنى يـوقىتىش يـاكى 
زهئىپلىك ئامىللىرىغا ئايالندۇرۇۋېتىش ئۈچۈن ئېلىپ باردىمۇ؟ 

ئۇنـداقتا، ئايـالالر . ماقۇل، ئايالالر ئازاد قىلىنـدىمۇ دهيلـى
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ئۇالر داۋراڭ سالغاندهك جهمئىيهتنى ئويغىنىش، » ئازادلىقى«
هلدۈرۈش ئۈچۈن بولـدىمۇ؟ يـاكى تهرهققىي قىلدۇرۇش، يۈكس

ئۇالرنىڭ كېيىنكى ئىجراچىلىرى ئېيتقاندهك، ئالدى بىلهن 
ــۈن  ــۇپ پۈت ــا قوش ــده ئۇنىڭغ ــى قهدهم ــالالرنى، ئىككىنچ ئاي

» بىلىملىــك«جهمئىيهتنــى بــۇزۇش بولــدىمۇ؟ ئايالالرنىــڭ 
ــدى ــداق . قىل ــۇنى قان ــك«ئ ــدى» بىلىملى ــا . قىل ئۇنىڭغ

جۇدىدىكى بۇزغۇنچىلىقنى بۇزۇقچىلىقنى ئۆگهتتى ۋه ئۇنىڭ ۋۇ
تهربىـيه -بۇ بۇزغۇنچىلىقنى بىر قېتىم تهلىم. پۇختىلىدى

غـــا ئاساســـهن ئېلىـــپ بارســـا، بىـــر قېـــتىم »ئۇســـۇلى«
پهلسهپىۋىلىك سۈپىتىده، بىر قېتىم ئىجتىمائىيالشـتۇرۇپ 
ئېلىپ بارسا، يهنه بىر قېـتىم پىكىرىـي ئاساسـىدا ئېلىـپ 

رسـۇن، ئـۇ ھهر قايسى ئۇسـۇل ئـارقىلىق ئېلىـپ با. باردى
  . قېتىمدا بۇزغۇنچىلىق بولۇپ چىقتى

ئىجتىمـــائىي ۋه شهخـــسىي ئـــورنىنى «ئايالالرنىـــڭ 
پاســات، -ئــۇالر يۈكــسهلدۈرۈشنى پىتــنه. »يۈكــسهلدۈردى

ــپ  ــنىگه كىرى ــڭ كهي ــامىي ئېزىتقۇالرنى ــازغۇنلۇق ۋه تام ئ
ــا قهدهر ســ ــالالھ خالىغانغ ــتىش، ئ ــۆۋهنلهپ كې ىيرىلىپ ت

يهنى، . ا تۇرۇشقا ئۆزگهرتىۋهتتىچۈشكهن تېگى يوق ھاڭالرد
ئۇالرنىـڭ نهزىرىـدىكى يۈكــسهلدۈرۈش ئايالالرنىـڭ ئــائىله ۋه 
جهمئىيهتته تۇتقان ئورنىنى تۆۋهنلىتىش بولدى ۋه ئـۇالرنى 

ئۇالر كۆزلىگهنگه . دائىمىي رهۋىشته قىيىن ئهھۋالدا قالدۇردى
  . يهتتى، قىلىشنى ئىراده قىلغاننى قىلدى

ىلىش، شهخسىي ۋه ئىجتىمائىي ئازادلىق، بىلىملىك ق
ئورنىنى كۆتۈرۈش، بۇالرنىـڭ ھهممىـسى مۇسـۇلمان ئايالغـا 

غا )نىشان(نىسبهتهن ئهڭ كۆڭۈ بۆلىدىغان ۋه ئالىي، ھهدهپ 
لېكىن، ئىسالمنىڭ بۇ . ئايالندۇرغان ئىشالر قاتارىدىن ئىدى

نىشانى مۇستهملىكىچى ئهھلى سهلبلهر ئىسالمنى مۇنقهرىز 
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ىغاندهك، ئهخالقىي ۋه دىنىي جهھهتتىن قىلىش ئۈچۈن تالل
بهلكــى، ئىنــسانىيهتنى . يېمىــرىش ئاساســىغا قۇرۇلمىغــان

ــززهت ــر-ئى ــڭ قهدى ــش، ئۆزىنى ــازاۋهر قىلى ــۆرمهتكه س -ھ
-نومۇسىنى جان-قىممىتىنى تونۇتۇش، ئىپپىتىنى ۋه ئار

جهھلى بىلهن قوغداش، جهمئىيهتنىڭ پاكلىق، نهزاپهتلىك 
هتلىـك قۇرۇلۇشـىنى قوغـداش قۇرۇلۇشى ۋه ئهخالقىـي نهزاپ

مهن باشقا كىتابلىرىمدا ئايالالرنىڭ . ئاساسىغا قۇرۇلغانىدى
. ئىسالمدىكى ئورنى توغرىلىق ھهر جهھهتتىن توختالغانىدىم

ــدىن تهكرارالشــنى  ــۆزلهرنى قايتى ــۇ س ــدا ئاش ــۇ جاي مهن ب
مهن ئهھلى سهلب تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئىـسالم . خالىمىدىم

گه »ايالالر ئازادلىقى مهسىلىـسىمۇسۇلمان ئ«دۇنياسىدىكى 
ــدۇم ــۆتمهكچى بول ــىتىپ ئ ــارارالرنى كۆرس ــا بهرگهن ق . قارىت

ــهلب  ــى س ــسى ئهھل ــازادلىقى مهسىلى ــالالر ئ ــۈنكى، ئاي چ
-تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ پارتالش دورىسى قورام تاشالرنى كۇكۇم

تالقان -تالقان قىلغاندهك، ئىسالمىي جهمئىيهتلهرنى كۇكۇم
تهدبىرلىــرى ئىچىــده - پىــالنقىلىــۋېتىش ئۈچــۈن تــۈزگهن

ـــا  ـــى بارلىقق ـــتىن ئهڭ زور پىتنىلهرن ئىجتىمـــائىي جهھهت
  . كهلتۈرگهن پىتنىدۇر

 
       

 
 

نهيرهڭلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ بىر -مۇشۇ سۈيىقهست ھىيله
جهھهتتىن » ئىلمىي«تهرىپىده شهرقشۇناسالر ئۈستىگه ئالغان 

ــشچانل ــكهن تىرى ــا يهت ــتا ۋايىغ ــلهن ناساراالشتۇرۇش ىقالر بى
  . تالماي قېتىرقىنىشلىرى تۇرۇپتۇ-ھارماي
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بىلهن تولۇق » ئىخالسمهنلىك«شهرقشۇناسالر ئۆز رولىنى 
ـــدى ـــادا قىل ـــسالم . ئ ـــۇ ئى ـــىدا، بولۇپم ـــسالم دۇنياس ئى

ئارىسىدا ئۆز » زىيالىيالر قوشۇنى«پهرزهنتلىرىنىڭ ئىچىدىكى 
نۆۋىتىــده پىكىــرى جهھهتــتىن بۇزغــۇنچىلىقى ئهڭ ئېغىــر 

بۇ پىتنىلهرنىڭ پائال قانات . ان پىتنىلهرنى پهيدا قىلدىبولغ
يېيىشى ئۈچۈن باشالنغۇچ، تولۇق ۋه تولۇقسىز مهكـتهپلهر، 

ۋه فاكولتېتالردىكى دهرسلىك ئۇسۇللىرى ۋه ئۇنىۋېرسىتېت 
ــدى ــول ھازىرلى ــدام ي ــرى داغ ــۇ . پروگراممىلى ــنچه ب كېيى

مهكتهپلهرنىـــڭ رولىنـــى تهدرىجىـــي ھالـــدا ھهرقايـــسى 
  . ېرسىتېتالر ئالدىئۇنىۋ

» خرىستىئانالشتۇرۇش نىشانى«گهرچه تاجاۋۇزچىالرنىڭ 
-كىتابلىرىـــدا يېزىلغـــان ۋه ئهمهلىيهتـــته شـــهھهر يېـــزا

قىـــشالقالردىكى نـــادان ئاممـــا ئارىـــسىغا چېچىـــۋېتىلگهن 
خهلـــق «سۈيىقهســتلهرنىڭ كۆپلـــۈكىنى نهزهرده تۇتقانـــدا، 

نلىقتىن بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇالر تىرىـشچا» ئاممىسى
مانا . غا قاراتقان»زىيالىيالر«كېلىدىغان پارالق ئىستىقبالنى 

بۇ زىيالىيالر شهرقشۇناسالرنىڭ ئىسالمغا قارشـى قوزغىغـان 
ىي ئىقتىسادپىكىرى، پهلسهپىۋىي، قانۇنىي، ئىجتىمائىي ۋه 

ــى تېــز بايقاۋاتىــدۇ ۋه ئۇنىــڭ تهســىرىگه »مهســىلىلىرى« ن
الرغا بۇرۇنال مهكـتهپ ۋه شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ زىيالىي. ئۇچرايدۇ

» پرىنسىپالر«ئۇنىۋېرسىتېتتىكى چاغلىرىدىال بۇ زهھهرلىك 
ــــۇرۇۋېتىلگهن شــــۇ ســــهۋهبتىن . ئۇكــــۇل قىلىنىــــپ ئ

ــان ــشانىغا ئايالنغ ــوۋ نى ــشۇناسالرنىڭ ئ ــۇ ئۇالرنىــڭ . شهرق ب
زهھهرلهرنــى ئۆزلىرىــده ئۆزلهشتۈرۈشــكه ئالــدىراۋاتقانلىقىنى 

دىكى ئهۋالدالرنـــى كــۆرگهن خــوجىلىرى ئۇالرغــا كهلگۈســى
ــــــت ــــــابلىرى، گېزى ــــــتهپ، -كىت ــــــاللىرى، مهك ژۇرن

ئۇنىۋېرســـىتېتلىرى، ئـــۆيلىرى ۋه ئـــاممىۋىي ســـورۇنلىرى 
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چۈنكى، . ئارقىلىق زهھهرلهش ۋهزىپىسىنى ئۇالرغا تاپشۇردى
ــان ــى ج ــۇ ۋهزىپىن ــڭ ب ــوجىلىرى ئۇالرنى ــلهن -خ ــى بى دىل

بۇنىڭغـا ئهگىـشىپ . ئورۇندىيالىشىغا ھهقىقهتهن ئىشهندى
شۈبھىلهردىن باشـقىنى -ايىن ئىسالم توغرىلىق شهككۈنس

! مهيدانغا كهلدى» ئاتالمىش زىيالىي«تونۇمايدىغان بىر ئهۋالد 
دېـــگهن كىتابتـــا » خاتـــا چۈشـــهندۈرۈلگهن ئىـــسالم«مهن 

شهرقشۇناسالرنىڭ ئىسالم ئهتراپىدا پهيدا قىلغان شۈبھىلىرى 
ــسىيالىزمچىالر  ــۇالردىن كوممــۇنىزمچى، سوت ــۇدۇمنى ئ ــۇ ئ ب

ىي تهرهپـتىن ئىبـارهت ئىقتىسادمىراس ئېلىشىپ، ئۇنىڭغا 
غهربلىك شهرقشۇناسالرنىڭ كۆڭلىگه كهلمىگهن بىر تهرهپنى 
قوشـــۇپ قويغـــان شـــۈبھىلهرنىڭ كۆپىنچىـــسىگه رهددىـــيه 

ـــدىم ـــدارچىلىق، . بهرگهنى ـــسىي ئىگى ـــاردا شهخ ـــۇ قات ش
ــڭ  ــالىزم قاتارلىقالرنى ــودالىزم ۋه كاپت ــسىيالىزم، فېئ سوت

  . ئۈستىده توختالغانىدىملىلىرى مهسى
مهن ئۇ كىتابتا شهرقشۇناسالر يامان تهسىر قوزغاش ئۈچۈن 
ــي ۋه  ــده، ۋهھى ــرگهن ئهقى ــرىلهپ كى ــۇرالپ ۋه ئىچكى چوڭق
ـــۈرگهن  ـــسىدا كهلت پهيغهمبهرلىكنىـــڭ ســـاغالملىقى توغرى
شـــــۈبھىلىرى ۋه قۇســـــۇرلىرىغا رهددىـــــيه قـــــايتۇرۇپ 

  . ئولتۇرمىغانىدىم
ئىــسالمنىڭ »  كىتابتــاخۇسۇســهن ئاشــۇ«چـۈنكى، مهن 

جهمئىيهتتىكــى ئهمهلىــي جــانلىق بولغــان رولــى ۋه ئاشــۇ 
-جهمئىـــيهت شهخـــسلىرىنىڭ ئۆزئـــارا بولغـــان ئـــاالقه

مۇناسىۋهتلىرىنى ئىنتىزامغـا ئىـگه قىلىـدىغان تهرهپلىـرى 
ۋاقىتنـى . ئۈستىده توختىلىش بىلهن مهشغۇل بولغانىدىم

دىغان كاشـىال قىلغانـدهك بهكـرهك زېھنىنـى كاشـىال قىلىــ
تهرهپلىـرىگه ئـانچه ئهھمىـيهت » ئهقىدىگه ئائىت نهزهرىـيه«

چۈنكى، مهن داۋاملىق ھېس قىلىـمهن، . بېرىپ كهتمىدىم



 

 249

» پهيغهمبهرلىك«ۋه » ۋهھىي«، »ئهقىده«شهرقشۇناسالرنىڭ 
توغرىلىق كهلتۈرگهن جېدهللىرى بىرهر كىـشىنىڭ قارشـى 

. مـــاجرا قىلىـــشىغا ئهرزىمهيـــدۇ-تۇرۇشـــى ۋه جېـــدهل
شۇناسالرنىڭ رهھبهرلىــرى قاتارىــدىن ســانىلىدىغان شهرقــ

مىرجىليوستهك ئادهملهرنىڭ بىزنىڭ ئىسالم يۇرتلىرىمىزدا 
ـــا« ـــا-كاتت ـــا » كاتت ـــولغىنى؟ قۇرئانغ ـــاگىرتلىرىنىڭ ب ش

جاھىلىيهتچه تۇيغۇ بىلهن پىكىر قىلىدىغان، جاھىلىيهتنىڭ 
ــال ــڭ -ھ ــۇ ئادهمنى ــدىغان ئاش ــۆككه كۆتۈرى ــۋالىنى ك ئهھ

ۈرىدىغان، ئۇنىڭ پىكىرلىرىنى قوبۇل قىلىشقا چاپىنىنى كۆت
چاقىرىدىغان قولچۇماقچى شاگىرتالرنىڭ بـولغىنى بۇنىڭغـا 

بۇ ئادهم دۇنيا تارىخىدا ئىسالم توغرىلىق ئېلىپ . يېتهرلىك
 :دا»Story of the world universalhi«بارغـان تهتقىقـاتى 

‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولسۇن ‐‐ مۇھهممهد «
چـۈنكى، ئۇنىـڭ . ڭ كېلىـپ چىقىـش نهسـىبى نـامهلۇمنى

ــڭ  ــى ئالالھنى ــدۇلالھ، يهن ــى ئاب ــۇھهممهد ئىبن ــسمى م ئى
 ئالالھنىڭ ‐‐ئهرهبلهر ئابدۇلالھ . قۇلىنىڭ ئوغلى مۇھهممهد

 دېگهن بۇ ئىسىمنى نهسهبى نامهلۇم كىشىلهر ئۈچۈن ‐‐قۇلى 
ئالالھنىڭ رهھمىتـى ۋه ‐‐ مۇھهممهد . دهيدۇ» ئىشلىتىدۇ

ئابـــدۇلالھنىڭ ئـــوغلى، ئابـــدۇلالھ ‐‐ ى بولـــسۇن ســـاالم
ئابــدۇلمۇتهللىبنىڭ ئــوغلى، ئابــدۇلمۇتهللىب ھاشــىمنىڭ 

ئالالھنىڭ ئهلچىسى ... ئوغلى، ھاشىم قۇسهينىڭ ئوغلى 
‐‐ ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه سـاالمى بولـسۇن ‐‐ مۇھهممهد 

ئهرهبلهر ئىچىدىكى ئهڭ ئۇلۇغ نهسـهبلىك جهمهت ئىچىـدىن 
ــا كهلــدى ــهبنى تونۇغانــدهك .دۇنياغ ــېچ نهرســىنى نهس  ھ

تونۇمايدىغان، ھېچنهرسىنى نهسهبنى چوڭ بىلگهندهك چوڭ 
ــدىغان بىــر  ــز بىلمهي ــدهك ئهزى ــز بىلگهن ــدىغان، ئهزى بىلمهي

ـــشى  ـــگهن كى ـــا كهل ـــا دۇنياغ ـــۇ قهۋم... مۇھىتت -ئاش
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ئـادهتلىرى، تۇرمـۇش -قېرىنداشلىرىنىڭ ئىالھلىرى، ئۆرپ
لىق ۋهزىـيهتلهرگه ئۆزىنىـڭ ئهنئهنلىرى، ئىبادهتلىرى ۋه بار

تهپهككـۇر ۋه نامهلۇم نهسىبى بىلهن تۇرۇپ قارشى تۇردىمـۇ؟ 
باھاالشتا بۇنىڭدىنمۇ ئـۆته ئهرزىـمهس، كېرهكـسىز، پـۇچهك 

ئهھۋال قانداقال بولسۇن، مهن شهرقشۇناسالرنىڭ ! نهرسه بارمۇ؟
-چېرماش قىلىۋېتىشلىرى ۋه جېـدهل-ئىسالمنى ئېرماش

مهن پهقهت تارىخ . ايتۇرۇپ ئولتۇرمايمهنماجرالىرىغا رهددىيه ق
  . لىنىيىسىنى ئوتتۇرىغا قويىمهن

مهن بــۇ يهرده مۇشــۇ مۇناســىۋهت بىــلهن ئــۆمهر پهرۇخ 
لىيۇ بولىـد ) مۇھهممهد ئهسهد(ئهرهبچىگه تهرجىمه قىلغان، 

دېـگهن كىتابىـدىن » يول ئاچىلىدىكى ئىسالم«فايىسنىڭ 
، -58ۇر كىتابنىڭ مهزك. ئالغان قۇرالرنى ئۈزۈپ كهلتۈرىمهن

بىر بۆلۈك شهرتنامىلهردىن «:  بېتىده مۇنداق دېيىلىدۇ-59
كېيىنكى زامانالردا غهرب ئالىملىرى ياتالرنىڭ مهدهنىيىتىنى 
ئۆگىنىشكه باشالپ، ئىسالم مهدهنىيىتىدىن باشـقا بـارلىق 

پهقهت ئىسالمغا ئاالقىسى . نهرسىلهرگه توغرا مۇئامىله قىلدى
گه كهلگهنده ئىلگىرىكىلهرگه قارىغۇالرچه بار بولغان نهرسىلهر

ئهگهشمىچىلىكتىن كېلىپ چىققان كهمسىتىلىش ئىلمىي 
تهتقىقاتالر دائىرىسىگه ئهقىلگه سىغمىغۇدهك دهرىجىده سۆرهپ 

تارىخ ياۋروپا بىلهن ئىسالم دۇنياسى ئوتتۇرىسىغا . كىرگۈزۈلدى
كولىغا بۇ ئوكيان ھازىرغىچه كـۆۋرۈك ياسىيالماسـتىن ئـۆز 

كېيىــنچه ئىــسالمنى ھاقــارهتلهش، ياۋروپــا . تــى قالــدىپې
. تهپهككۇرىنىڭ ئاساسلىق بىر پارچىسىغا ئايلىنىپ قالدى

ئىسالم يۇرتلىرىدا ھهرىكهت قىلىدىغان يېڭى ئهسىرلهردىكى 
تۇنجى شهرقشۇناسالر خرىستىئان مىسسىئونېرلىرى بولـۇپ، 

 ياساپ ئۇالر ئىسالم تهلىماتلىرى ۋه تارىخىغا قارىتا ئويدۇرۇپ
ۋروپانىـــڭ چىققـــان، سهتلهشـــتۈرۈۋېتىلگهن كۆرۈنۈشـــلهر يا
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ــستالر  ــى(بۇددى ــۇلمانالرنى دېمهكچ ــان )مۇس ــا تۇتق ــا قارىت غ
مهيدانىنىڭ تهسىرىنى كاپالهتكه ئىـگه قىلىـدىغان پىالنـالر 

لــېكىن، بــۇ ئهقلىــي ئالــدامچىلىق . ئاساسـىدا بولغانىــدى
  . ھازىرغا قهدهر داۋاملىشىپ كهلدى

شۇناسلىق ئىلىملىرى ناساراالشتۇرۇشنىڭ ھالبۇكى، شهرق
بـۇ شهرقـشۇناسلىق . ئاسارهتلىرى ۋه نوپۇزىدىن ئازاد بولدى

ــى  ــي قىزغىنلىقن ئىلىمىنىــڭ جــاھىلىيهتكه تهۋه ۋه دىنى
ــــانه ــــقا باھ ــــدى-قوغداش ــــهۋهبلىرى قالمى ــــا، . س ئهمم

ــشى  ــۇم قىلى ــق ھۇج ــسالمغا داۋاملى ــشۇناسالرنىڭ ئى شهرق
اراكتېر، خۇسۇسـهن ئهھلـى بۇرۇنقىالردىن مىراس قالغان خـ

ســهلبچىلىك ئۇرۇشــلىرى ياراتقــان ئاســارهتلهر ئۈســتىگه 
قۇرۇلغان، تهبىئىي ھېسسىيات، بۇالرنىڭ ھهممىسى بۇرۇنقى 

  . »ياۋروپا ئهقلىيچىلىرىنىڭ ھاكاۋۇرلىقىدىن بولغان
شهرقـــشۇناسالر ئىـــسالم تهتقىقـــاتى ئۈچـــۈن ئۇلـــۇغ 

-ولى، دهلىلئۇالرنىڭ ئىنتىزاملىق ي. خىزمهتلهرنى قىلدى
ـــپ  ـــتىكى ئاجايى ـــىلهش ۋه تهھرىرلهش ـــاكىتالرنى خۇالس پ

ــهۋرىچانلىقى  ــدامچان، س ــى (چى ــڭ دهلىللهرن گهرچه ئۇالرنى
چۈشىنىش ۋه ھادىسىلهرنى يېشىشته كۆپ خاتالىقالرنى سادىر 

ئۇالرنىـڭ قهدىمقـى نه ئهسـهر قىلىنىـپ ) قىلغان بولـسىمۇ
تۇرغۇچى تهرتىپى ۋه نىزامىدا تۇتاشـ-تۈپلىنىشىده، نه رهت

يهنى قااليمىقان تۈپلهنگهن، بهت نومـۇرى ۋه (ئاالقىسى يوق 
كىتابالرنىڭ ئىچىـگه غهۋۋاسـالردهك كىرىـپ ) ئابزاسالر يوق

ــر ــاتۇرلۇقى ۋه ئېغى ــدىغان ب ــقا ئهرزىي ــشى، ماختاش -كېتى
بېسىقلىقى شۇ دهرىجىگه بېرىپ يهتكهنكى، مۇشۇ تىلنىـڭ 

ن ئــۆز ئىگىلىــرى، ھىمــاتچىلىرى ۋه مۇشــۇ تىلغــا ئاساســه
ــداق  ــۇ بۇن ــڭ ئۆزىم مهۋجــۇدلىقىنى ســاقاليدىغان ئهرهبلهرنى

. تاقهت قىاللمايدۇ، بهرداشلىق بېرهلمهيدۇ-قىلىشقا سهۋرى
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ئۆزلىرىنىڭ قوغداش، كهڭ ئومۇمالشتۇرۇش ۋه پايدىلىنىشقا 
تېگىشلىك بولغان مىراسلىرىنى تهتقىق قىلىشقا ئۇالردهك 

  . يۈزلهنمهيدۇ
ــدىن ــۇ كهم ــا ب ــد-مان ــۈپهتلهر، ىغان كهم كۆرۈلى ــادىر س ن

پـاكىتالرنى قىـدىرىپ -ئۇالرنىڭ قهدىمقى مهنـبهلهر، دهلىـل
ـــا  ـــان كاتت ـــهرپ قىلغ ـــشقا س ـــىر قىلى ـــش ۋه نهش چىقى
تىرىــشچانلىقلىرى، چۈشــىنىش ۋه چۈشهندۈرۈشــكه نۇرغــۇن 
خاتالىقالرنىڭ بولۇشى ۋه بهزىده بهك كۈلكىلىك بولۇشىدىن 

لېكىن، . رزىيدۇقهتئىينهزهر ئادىل ۋه ھهق باھا بېرىشكه ئه
ساۋاق -بۇالر سهرپ قىلغان شۇنچىۋاال تىرىشچانلىق ئىبرهت

-ئېلىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى بۇ يهردىكى ساۋاق مهقسهت
ئۇالر مۇشۇ بارلىق تىرىشچانلىقالرنى ۋه تۆلىگهن . نىشاندۇر

بهدهللهرنى ئاشۇ نىشاننى ئىشقا ئاشـۇرۇش ۋه ئاشـۇ نىـشان 
ئۇالرنىڭ بۇ . م قىلدىيولىدا ھهرىكهت قىلىش ئۈچۈن چىقى

ئۈچۈنمۇ ياكى ئىسالمنى » خىزمهت قىلىش«نىشانى ئىسالمغا 
ــتۈرۈپ، ئۇنىــڭ كۆڭــۈللهردىكى كۆرۈنۈشــلىرىنى  خۇنۇكلهش

  بۇلغاش ئۈچۈنمۇ؟ 
ــشچانلىق  شهرقــشۇناسالرنىڭ بۇنچىلىــك دهرىجىــده تىرى
كۆرسىتىشىگه خېلـى مهن مهن دېگهنلهرنـى ۋايـسىتىدىغان 

ــۇالردىكى مۇشــهققهتلهرنى تار-جاپــا تىــشقا زورلىغــان كــۈچ ئ
تومۇرىغا -مۇ ياكى شهرقشۇناسالرنىڭ قان»ئالىمنىڭ ۋىجدانى«

سىڭىپ كهتكهن، تېرىلىرى ئىچىگه يوشۇرۇنغان، خرىستىئان 
ــڭ  ــۇ ئۇالرنى ــا ب ــاتقۇچى مىســسىئونېرلىقمۇ؟ مان ــى تارق دىن
شۇنچىۋاال جاپا تارتىشىغا تۈرتكه بولغان ۋه ھهردائىم ئـوزۇق 

  ان كۈچ دهل مىسسىئونېرلىق ئهمهسمۇ؟ بېرىپ تۇرىدىغ
نهسهبلهرنى قوغداش مۇھىـت ۋه ئهنـئهنىلهر تهرىپىـدىن 

ــۇقهددهس  ــرىم » پهرز«م ــتىلگهن ئهرهب يې ــپ بېكى قىلىنى
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ئالالھنىڭ رهھمىتى ‐‐ ئارىلىدا دۇنياغا كهلگهن رهسۇلۇلالھ 
شۈبھىلهر پهيدا -نىڭ نهسهبىده شهك‐‐ ۋه ساالمى بولسۇن 

ىرجىليوســتا ئالىمغــا خــاس ۋىجــدان قىلىــشقا ئورۇنغــان م
  قهيهرگه كهتتى؟ 

ئىـسالم نهزىرىـده «: دېگهن كىتابىدا» ئىسالم«ئۆزىنىڭ 
ئىلىمگه قويۇلغان تهلهپ، ئۇنى دىنغا خىزمهت قىلـدۇرۇش، 

دهپ » يهنــى ئاخىرهتلىــك ئىــشالرغا خىــزمهت قىلدۇرۇشــتۇر
ئىسالمنىڭ ئۆزى بىرال «يازغان، يهنه مهزكۇر كىتابنىڭ ئۆزىده 

بىردهك ئۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان اقىتتا دۇنيا ۋه ئاخىرهتنى ۋ
ئىسالمدا دىن دۇنيادىن ۋه جهمئىيهت شهرىئهتتىن . تۈزۈمدۇر

دهپ يازغان گرونباريومىدا ئالىمغا خاس ۋىجدان » ئايرىلمايدۇ
  قهيهرگه كهتتى؟ 

ئهبۇ بهكـرى : دېگهن كىتابىدا» ئهرهب دۆلىتى«ئۆزىنىڭ 
مۇسۇلمانالردىن مهجبۇرىي ھالدا بىلهن ئۇمهر خهلىپىلىكنى 

 ئـالالھ ‐‐ئهگهر ئۇ ئهلـى (تاالڭ قىلىپ تارتىۋالدى -بۇالڭ
 دىن تارتىۋالدى دېگهن ‐‐ئۇنىڭ يۈزىنى ھۆرمهتلىك قىلسۇن 

توال دىققهت ئېتىبارنى تارتقان بوالتتى، -بولسا، مهسىلهن ئاز
ئۇ . دهيدۇ!) لېكىن ئۇ مۇسۇلمانالردىن تارتىۋالدى دهۋاتىدۇ؟

ئالالھنىڭ رهھمىتى ۋه ساالمى بولـسۇن ‐‐ ه مۇھهممهد يهن
كۈچى ئاجىز، ئورنى مۇستهھكهم ئهمهس چاغدا يهھۇدىيالر ‐‐ 

-تـوال قانـات-ئـاز. بىلهن ئىتتىپاقلىق كېلىشىمى تۈزدى
ــدا  ــدى، ئۇنىــڭ تومۇرى ــۇدرهت تېپىۋى ــپ ق ــۇيرۇقى يېتىلى ق
ئېقىۋاتقــان مىللهتچىلىكنىــڭ ئهســهبىي قــانلىرى تېــشىغا 

-ئۇالرنى يـۇرت. قىلدى» ئىنقىالب«ۇالرغا قارشى تېپىپ ئ
ــاردى ــوغالپ چىق ــدىن ق ــان . ماكانلىرى ــا چىقق ــۇ ئۇچچىغ ئ

-بولمىغان بولسا شۇنداق قىالمتى؟ دهپ يازىدۇ» مىللهتچى«
يۇ، يهھۇدىيالرنىڭ مۇسۇلمانالر بىـلهن بولغـان ئهھـدىلهرنى 
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بۇزغـــانلىقى، ئۇالرغـــا قارشـــى مهكـــكه ۋه باشـــقا ئايمـــاق 
نى بىرلهشتۈرۈپ ئىتتىپاقچى قوشۇن تهشكىللهپ مۇشرىكلىرى

ــدۇرغانلىقى، ئىچكــى  ــنه مۇســۇلمانلىرىغا ھۇجــۇم قىل مهدى
جهھهتــــتىن دۈشــــمهن ئارمىيىــــسىگه ماسالشــــقانلىقى، 
مهدىنىدىكى مۇناپىقالر بىلهن تىل بىرىكتۈرۈپ سۈيىقهسـت 

ئىغۋا -پىالنلىغانلىقى، زهھهرخهندىلىك بىلهن مهدىنىده پىتنه
، تهشـۋىش پهيـدا قىلغـانلىقى، مۇسـۇلمانالرغا تارقاتقانلىقى

بولغــان ئۆچمهنلىكىنىــڭ يــاۋا توڭگــۇزى قــۇتراپ كېتىــپ، 
ئــاخىرى مۇســۇلمانالردىن بولغــان بىــر ئايالنىــڭ نومۇســىغا 
ـــالپ  ـــدىگه خى ـــدىكى ئهھ ـــانلىقى، يۇقىرى ـــاۋۇز قىلغ تاج
قىلمىشالرنىڭ ئۆزى كولىغا ئورىغا ئۆزى چۈشۈشىگه سـهۋهب 

ــدىك ــانلىقى ھهققى ــسىدا ى بولغ ــرى توغرى ــارىخ ھهقىقهتلى ت
پىلىھــۇزىن دېــگهن بــۇ شهرقــشۇناستا . ھېچنهرســه يازمايــدۇ

  ئالىمغا خاس ۋىجدان قهيهرگه كهتتى؟ 
: دېـگهن كىتابىـدا» ئىسالمدىكى ئهقىـده ۋه شـهرىئهت«

 يېڭىلىـق يـاراتقۇچى ‐‐ئىسالمدا ھېچقانداق يېڭى نهرسه 
ــوق‐‐نهرســه  ــده بولــسۇن، ئىنــ.  ي سان ئۇنىــڭ پىكىرلىرى

ئاالقىسىگه مۇناسىۋهتلىك بولغان نهرسـىلهرده بولـسۇن، ئـۇ 
ــېس ــسىزلىك ھ ــساننى چهك ــتۈنگه -ئىن ــىدىن ئۈس تۇيغۇس

ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆسۈپ تهرهققىي قىلىشى جهريانىدا . كۆتۈرۈلمهيدۇ
ــۆزىنى  ــلهن ئ ــلىرى بى ــرى ۋه كۆزقاراش ــالۋىيه پىكىرلى پروس

انتىيه پهردازلىغان، ئۇنىڭ نازۇك فىقھىشۇناسلىق نىزامى ۋىز
قانۇنىدىن ئۆرنهك ئالغان، سىياسىي تۈزۈم پارىس سىياسىتىگه 
تهۋه نهزهرىيىلهرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان، ئىسالم تهسهۋۋۇپى 
بولسا ھىندى دىنى ۋه يېڭى ئهپالتونچىالر كۆزقاراشلىرىنىڭ 
دولقۇنىدا شهكىللىنىپ قالغان دهپ يازغان جۇلىد ھىستېردا 

  ! ئالىمغا خاس ۋىجدان قېنى؟
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ناملىق » ئهرهب يۇرتلىرىنىڭ غهربىدىكى قهدىمقى تىلالر«
كىتابىدا قۇرئان تىل ۋه گرامماتىكىلىق جهھهتلهرده نۇرغۇن 
خاتالىقالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان، ھهرقايـسى دهۋرلهردىكـى 
مۇسۇلمانالر قۇرئاندىكى خاتـالىقالرنى تۈزهشـتۈرۈپ كهلـگهن 

ىكـى بۈگـۈنكى بولسىمۇ، قۇرئاندىكى بۇ خاتالىقالر دهۋرىمىزد
كۈنگه قهدهر تۈزۈلۈپ بواللماي داۋاملىشىپ كهلدى دهپ يازغان 
مىرجىليوســنىڭ شــاگىرتى قــايىن رابىنــدا ئالىمغــا خــاس 

  ! ۋىجدان قېنى؟
  ! ؟... ... 
  !؟... ... 
  !؟... ... 

ۋه بــۇالردىن باشــقا نه ئهقىــل، نه ئىلىــم، نه ۋىجــداننى 
ن تېتىقـسىز، ھۆرمهت قىلمايدىغان بىھۇده سۆزلهرنى ئېيتقا

بار ! مهنتىقىسىز شهرقشۇناسالردا ئالىمغا خاس ۋىجدان بارمۇ؟
  ! دېيىلسه ئۇ قهيهرگه كهتتى؟

يۇقىرىقىـــدهك ئهھـــۋالالر مهۋجـــۇد بولـــۇپ تۇرۇشـــلۇق 
ئىـــسالمىيهتكه تهۋه شـــهرق دۇنياســـىدا ئاشـــۇ پهســـكهش 
ـــى  ـــدىغان، ئهقل ـــدىغان، قىزىقى ـــشۇناسالرغا چوقۇنى شهرق

ھـاڭۋاقتى زىيـالىيالر، يۇنـدىنى گهجگىسىگه ئۆتۈپ قالغان 
  ! ھهسهل دهيدىغان ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرى ساماندهك توال؟

ئۇالر چاچقان پىتنىلهر شۇ دهرىجىـگه بېرىـپ يهتتىكـى، 
ــۇ  ــۇ، بولۇپم ــۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىم ــسانالرنىڭ بهزى مۇس ئىن

ۋىجدانىغا گۇمان نهزىـرى بىـلهن قارىمايـدىغان مۇسـۇلمانالر 
ىلىرىگه ئالدىنىپ بۇ كىتابالرنى ئۆزلىرى ئۇالرنىڭ يازغان نهرس

ــارىخىي . ئۈچــۈن مــۇراجىئهت مهنبهســى قىلىۋالــدى ــۇالر ت ئ
پـاكىتالرنى -ھادىسىلهرنى تهتقىق قىلىشتىن ياكى دهلىـل

تهھرىرلهشــته مــۇراجىئه مهنبهســى قىلماســتىن، بهلكــى 
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ئىسالمىي تهسهۋۋۇرنىڭ ئهسلى مهنبهلىرىنى تهتقىق قىلىش، 
دىسىلىرىنى چۈشىنىشته ئاشـۇالرنىڭ ئىسالم تارىخىنىڭ ھا

ھهتتـا، بـۇالر . كىتابلىرىنى مـۇراجىئهت مهنبهسـى قىلـدى
‐‐ ئـالالھ ئـۇالردىن رازى بولـسۇن ‐‐ تۇنجى ئهۋالد ساھابه 

لهرنىڭ دهۋرىـدىكى شهخىـسلهرنىمۇ، ھهتتـا ئاشـۇ دهۋرنىمـۇ 
ــلهن  ــى بى ــۆردى، ئهقل ــلهن ك ــۆزى بى ــشۇناسالرنىڭ ك شهرق

. لىرى ئارقىلىق يېزىلغاننى ئوقۇدىئۇالرنىڭ قهلهم. ئويلىدى
قارىنى -قىسقىسى، ئۇستازلىرى نېمه دهپ يازغان بولسا، ئاق

. قويۇق مۇراجىئهت مهنبهسى قىلدى-پهرق ئهتمهستىن قارا
) ئاشكارا ياكى مهخپى ھالدا بولسۇن(ئۇالر شهرقشۇناسالرنىڭ 

بىرىنچــى نىــشانى، غهرىــزى، مۇددىئاســى مۇشــۇ ئهقىــدىنى 
، ئىــسالمىي تهســهۋۋۇردا ئالــدامچىلىق شالغۇتالشــتۇرۇش

قىلىش، خىرهلهشتۈرۈش، رهھبهرلىك ۋه ئۈلگىلىك ئورۇننىڭ 
شۈبھه ۋه گۇمانالر پهيدا قىلىش -خاراكتېرى توغرىسىدا شهك

ــسىل مهردانه  ــان ئې ــپ چىقق ــا قىلى ــى بهرپ ــۇ دىنن ۋه مۇش
ئهرهنلهرگه تۈرتكىلىك رول ئوينىغـان ئىـسالم ئهقىدىـسىنى 

تارلىقالردىن ئىبـارهت ئىنتـايىن رهزىـل قهبىھ كۆرسىتىش قا
سۈيىقهست ۋه ئۇزۇن مهزگىللىك ئىستراتېگىيىلىك پىالننىڭ 
بارلىقىنى قىلچه ھېس قىلماستىن، ئۇالرنىڭ ئهۋرهزلىـرىگه 

غــا پىتــنه ئىــدىيه ۋه »مۇســۇلمانالر«ئاشــۇ . ئــۆزىنى ئــاتتى
سهقافهت جهھهتتىن مۇشۇ دهرىجىده تهسىر قىلغـان بولـسا، 

لىـق شهرقـشۇناسالر ئېيتقانـدىن باشقىـسىنى ئىسالم توغرى
ـــارهت  ـــالىيالردىن ئىب ـــدىغان زىي ـــدىلهر«تونۇماي » ①چۈپرهن

دىننــى چــۆرۈپ !  قانچىلىــك تهســىر قىلىــدۇ؟تهبىقىــسىگه
تاشلىغان، ئـۇنى قاالقلىقنىـڭ سـىمۋولى دهپ قارايـدىغان، 

                                                
 . هيدىغان زىيالىيالرنى دېمهكچىقارىنى پهرق ئهتم-ئاق ①
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كۆڭۈللىرى دىنغا قىلىنغان تهنىـلهر ۋه بۇلغانمىالرغـا كهڭ 
بۇنىڭـدىن سـۆيۈنۈپ، كـۆڭلى ئېچىلىـپ ئېچىۋېتىلگهن ۋه 

ھهربىر ئادهم ئۆزىنىـڭ ئالغىنىغـا بېقىـپ ! قالىدىغانالرچۇ؟
مۇسـۇلمانالر تونـۇپ يهتكهنـدهك، ئالالھ نازىـل قىلغانـدهك، 

چۈشهنچىلهرنى تۈزىتىدىغان، ھهقىقهتلهرنـى ئهسـلىتىدىغان 
َوِإَذا ُذِكَر ﴿ : بۇ ھهقته ئالالھ مۇنداق دهيدۇ. نهرسىگه ئېرىشىدۇ

اللَُّھ َوْحَدُه اْشَمَأزَّْت ُقُلوُب الَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َوِإَذا ُذِكَر الَِّذیَن ِمن ُدوِنِھ ِإَذا ُھْم 
ِشُرونَ  يــالغۇز ئــالالھ تىلغـــا ئېلىنــسا، ئـــاخىرهتكه « ﴾ َیْسَتْب

ئالالھتىن . ئىشهنمهيدىغانالرنىڭ دىللىرى سىقىلىپ كېتىدۇ
» غا ئېلىنسا، ئۇالر خۇش بولۇپ كېتىدۇباشقا مهئبۇدالر تىل

  ).  ئايهت-45 سۈره -39(
توغرا، شهرقشۇناسالرنىڭ جاپالىق ئىزدىنىشلىرى مۇشـۇ 
دىننــى يــوق قىلىــش ئۈچــۈن پىالنلىــق ئورۇنالشــتۇرۇلغان 

ئۇ ئۆز نۆۋىتىده ئهڭ . سۈيىقهستنىڭ ئاساسلىق بىر پارچىسى
لىغان ئۇالر جهڭ باشـ. پهسكهش ۋه مهينهت تىرىشچانلىقتۇر

تۇنجى مىنۇتتىن باشالپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىگه ئاشكارا 
ــــــسى  ــــــداق نهتىجى ــــــشنىڭ ھېچقان ــــــۇم قىلى ھۇج
بولمايدىغانلىقىنى، ئهكسىچه ئۇالرنىڭ سۈيىقهسـتكه قارىتـا 
سهگهك ۋه ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ، دىننـى تېخىمـۇ چىـڭ 

شـۇ . تۇتۇشقا ئېلىـپ بارىـدىغانلىقىنى بىلىـپ بولغانىـدى
 ئۇالر ئهڭ رهزىل، پهسكهش يولنى تالالشقا مهجبۇر سهۋهبتىن

ھهسهلگه «ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى ئېيتقاندهك ئۇ بولسىمۇ . بولدى
ئۇالر باشـتا ئىـسالمنى ۋه . دۇر»زهھهر ئارىالشتۇرۇش ئۇسۇلى

ئالالھنىـڭ رهھمىتـى ۋه ‐‐ ئۇنىڭ پهيغهمبىرى مـۇھهممهد 
دۆز مۇشۇ دىن ئ. نى بولۇشىغا ماختايدۇ‐‐ ساالمى بولسۇن 

ئىچىگه ئالغان ئۇلۇغ پهزىلهتلهرنى تىلغا ئالىدۇ ۋه بۇ دىننىڭ 
ــسانىۋىيالشتۇرغىلى تاســال  ئهقىــدىلىرىنى بهك ماختــاپ ئهپ
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بــۇ بوشــلۇققا كېلىــپ قالغــان مۇســۇلمان ئۇنىــڭ . قالىــدۇ
سهمىمىي، راستچىل ئادهملىكىگه خاتىرجهم بولۇپ، ئـۆزىگه 

-لىدىكى ئاگاھيامانلىق يهتكۈزمهيدىغانلىقىغا ئىشهنگهن، قو
ــاراقلىرىنى -ســهگهكلىكنىڭ قــورال-دانــالىق ۋه ئويغــاق ي

. تاشلىغان ھامان، ئۇ ھهسهلگه زهھهر ئارىالشتۇرۇشقا باشاليدۇ
-مهدھىيه، ھهمـدۇ«. بۇ مۇسۇلماننى بىخۇتلۇقتا قالدۇرىدۇ

ساناالر ۋه ئۇلۇغالشالرنىڭ قاق ئوتتۇرىـسىدا چاندۇرماسـتىن 
ــۆز ئ ــاپالش، ك ــۆھمهتلهرنى چ ــۇ ت ــاش ۋه ئاش ــشارىتى ئوين ى

ئۇالر شۇ دهرىجىده ئۇسـتاتلىق . بورمىالشالرنى باشلىۋېتىدۇ
قىلىدۇكى، كىشى ناھايهتته ئۆزىنىڭ ئهقىده ھهقىقهتلىـرى 
توغرىــسىدا گۇمانالنــدۇرۇپ، ئاشــكارا ۋه يوشــۇرۇن ھالــدا 

-بۇ ئۇرۇغالر ئاستا. كۆڭۈللهرگه شۈبھه ئورۇغلىرىنى تېرىيدۇ
مىكىرگه تولغان -مانا بۇ ھىيله. ئاستا بىخلىنىشقا باشاليدۇ

ئالدامچىلىق، مانا بۇ ئالدامچىلىققا توشقان تاكتىكا ئالدىدا 
ــــسۇن؟ ــــۇ گۇمانلىنالى ــــۇ ! (كىمم ــــۇ مۇســــۇلمانغا ئاش ب

ـــن  ـــسالمنىڭ ھهق دى ـــسىنى ئى ـــڭ ھهممى مهدھىيىلهرنى
ئىكهنلىكىگه ئىشهنمهيدىغان بىر ناسارا يازغۇچى چاناقالرغـا 

، مانـا بـۇ تونۇشـقا )ۋاتـسالىق قـاچىالپ ئۇسـۇپ بېرى-لىق
كهلگهندىن كېيىن ئاشۇ يازغۇچى يازغان ھهربىر جۈملىلهر ۋه 
ــان  ــۇ گۇم ــدا كىمم ــاكى يالغانلىقى ــت ي ــالرنىڭ راس تاۋۇش

  ! قىاللىسۇن؟
ئۇنىڭ تونۇشىدا دىندا تهنه قىلىشقا تېگىـشلىك جـايالر 

ــا ــۇد، ئات ــقهتهن مهۋج ــان -ھهقى ــراس قالغ ــدىن مى بوۋىلىرى
ىلىك بــۇ مۇســۇلماننىڭ كۆزىــدىن قــارىغۇالرچه تهســلىمچ

ــشلىك جــايالرنى يوشــۇرۇپ  ــشقا تېگى مۇشــۇنداق تهنه قىلى
ئالالھ ئۇنىڭغا باتىلنىڭ پهردىلىرىنى قايرىۋېتىپ . قالغانىدى

ــادىلهپ  ــهن ئىپ ــۇق ۋه روش ــى نۇرل ــدىغان، ھهقىقهتلهرن بېرى
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نـۇرى » ئىلىـم«بېرىدىغان، ئازمايـدىغان ۋه ئاداشـمايدىغان 
شهيئىلهرگه ئوبيېكتىپ قارايـدىغان  «بىلهن يېتهكلهيدىغان
  ! ئهۋهتتى ئهمهسمۇ؟» شهرقشۇناس ئالىمنى

ــلهت ئۇيقۇســىدىن  مهن ئاشــۇ ئادهملهرنىــڭ بىرىنــى غهپ
سىلكىشلهپ ئويغىتىپ سىز مۇسۇلمان ئهمهس بىر ئادهمدىن 
ئىسالمنىڭ ئىشى توغرىسىدا سىزگه ھهق گهپنـى سـۆزلهپ 

ئىـشهنگهن دىنغـا بۇ ئادهم سىز ! بېرىشكه قانداق قارايسىز؟
ئىشهنمهيدۇ، قانداقسىگه دىنىي ئىشلىرىڭىزدا بۇ ئادهمنىڭ 
ـــپهت مهنبهســـى  ئېيتقـــانلىرىنى دىننـــى تونۇشـــنىڭ مهرى

ئۆز تىلى بىلهن تېخىچه (دهپ سورىسام، ئۇ ! قىلىۋالدىڭىز؟
توغرا «): غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئويغانماي كۆزىنى ئۇۋۇالپ تۇرۇپ

نمهيدۇ، لېكىن ئۇنىڭ دىنغا ئۇ ھهقىقهتهن ئىسالمغا ئىشه... 
› ئىلمىـي‹ئاالقىسى يوق، ئىسالم ئۈستىده ئهركىـن ھالـدا 

  . دهپ جاۋاب بېرىدۇ» !تهتقىقاتالرنى ئېلىپ بارىدۇ
ئهگهر بىز غهربلىكلهرنىڭ ئىلمىي تهتقىقـات ساھهسـىده 
كىتابالرنىڭ ئىچى ۋه شـهرھىلىرىگه قهدهر چوڭقـۇر كىرىـپ 

ـــدهك« ـــۇدۇق قازغان ـــده ق ـــۇددى يىڭنى ـــتايىدىل »خ  ئهس
ــا ــشلىرىنى، جاپ ــلىرىنى، -قېتىرقىنى ــهققهتكه چىداش مۇش

ئهمگهك مېۋىلىرىنى كۆرۈشكه ئالدىرىماسـلىقلىرىنى قوبـۇل 
ــش  ــۈزهل ئى ــدېگهن گ ــساق نېمى ــۆگهنگهن بول ــان ۋه ئ قىلغ

چۈشىنىش، ئانالىز قىلىش، بىز تېكىستلهرنى ! ھه-بوالتتى
رلهرنى ھادىسىلهرنى يېشىش ۋه سالمىقىنى ئاشۇرۇش، خاراكتې

رۇسالش ۋه ئۇنى ئۆزىنىڭ ساغالم ئورنىدا قويۇش جهھهتلهرده 
لهرنى »ھهقىقهت«ئهمما، دىنىي . ئۇالردىن ئېشىپ چۈشهتتۇق

ئاگـاھ بولـۇڭ، ئـۇ ! ئۇالردىن قوبۇل قىلغىنىمىزچۇ تېخـى؟
ھهقىقهتهن ئهھلى سـهلبچىلهرنىڭ مۇسـۇلمانالرنى ئازگالغـا 

  !!! ئىتتىرىدىغان پىتنىسى
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ھازىر ئالدىمدا مهن ئوقۇغان شهرقشۇناسالرنىڭ كىتابلىرى 
ناملىق ئهڭ » ھازىرقى زامان تارىخىدىكى ئىسالم«ئىچىدىكى 

مهن بــۇ كىتــاب توغرىلىــق . سېــسىق كىتــاب تۇرۇپتــۇ
يۇقىرىـــدىكى پهســـىللهرده بىـــر نهچـــچه قېـــتىم ســـۆزلهپ 

  . ئۆتكهنىدىم
ىـلهن بـۇ كىتـابمۇ باشـقا كىتابالرغـا ئوخـشاش ئالـدى ب

ــدىن مۇشــۇ  ــدۇ، ئان ــيىلهش يولىــدا ماڭى ئىــسالمنى مهدھى
ماختاش ۋه ئۇلۇغالشنىڭ قـارا كۆلهڭگىـسى ئاسـتىدا ئـۆزى 

  . كۆزلىگهن پىكىرلهرنى ئارىالشتۇرۇۋېتىدۇ
لېكىن، ھهددىدىن زىياده كۆپتۈرۈلگهن پهسكهشـلىكنىڭ 
ئۇرۇغى سهن خرىستىئان دىنىغا ئىشىنىدىغان غهربلىك بىر 

قانداق ئهھـۋال ئاسـتىدا ئىقـرار قىلىـشى يازغۇچىنىڭ ھهر
مۇمكىن دهپ تهسهۋۋۇر قىاللمىغۇدهك ھهقىقهتلهرنى ئوتتۇرىغا 

لىـك بوشـلۇقىغا »ئىـشهنچلىك«ئۇ سېنى مۇتلهق . قويىدۇ
ـــالىز  ـــالمىغۇدهك، ئان ـــهن گۇمانلىن ـــدۇ، س ـــۆرهپ كىرى س
قىاللمىغۇدهك، راستلىقىدا شهك قىاللمىغۇدهك مـۇكهممهل 

  ! اراشنى شهكىللهندۈرىدۇ؟ق» ئوبيېكتىپ«ئىلمىي 
ياۋروپانىڭ ئهھلى : ئۇ ساڭا) يۇقىرىدا ئېيتقىنىمىزدهك(

شۇنداقال بوسۇغۇسىدا ... سهلب ئۇرۇشىنى ئۇنتۇپ كېتىشى 
ــۆز  ــسالمنى ئ ــالغان ئى ــدىت س ــىر تهھ ــچه ئهس ــۇرۇپ نهچ ت
ئهسلىمىلىرىدىن چىقىرىۋېتىشى مۇمكىن ئهمهس دهپ ئىقرار 

ـــڭ  ـــسا، كىتابىنى ـــده-111قىل ـــى «:  بېتى غهرب دۇنياس
خرىستىئان دىنى بىلهن ئىسالم ئوتتۇرىـسىدا بولغـان كونـا 
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قىــساسىنى ئــېلىش ئۈچــۈن، مۇســۇلمان -ئاداۋهتنىــڭ ئــۆچ
ئهرهبلهرگه قارشى يهھۇدىي قىساسچىلىرى بىلهن بىر سهپته 

  . دهيدۇ» تۇرىدۇ
ــده-105 ‐‐ 104 ــي، «:  بهتلىرى ــڭ ھهربى غهرب ئۆزىنى

ــي، ئىجتىمــائىي، ئ ىقتىــسادىي ۋه باشــقا ئىلمىــي، پىكىرى
ئهسلىھهلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئىـسالم دۇنياسـىنى ۋهيـران 
قىلىش، ھاقارهتلهش، خار قىلىش، بېشىنى كۆتۈرتمهسلىك 

دهپ ئېتىراپ » قاتارلىقالرغا قارىتىدۇ... ۋه بىچاره قىلىش 
دىنى ئهقىدىـسىنىڭ ئـۆزىگه ) خرىستىئان(ئۇ يهنه . قىلىدۇ

ده توختىلىپ، ئىـسالم ىاس بولغان خۇسۇسىيهتلىرى ئۈستى
قۇربان «بىلهن ناسارا دىنىدىكى » قۇربان بېرىش«دىنىدىكى 

: ئوتتۇرىسىنى سېلىـشتۇرغان بىـر سېلىـشتۇرمىدا» بېرىش
ــارىخىي « ــرىش ت ــان بې ــسىدىكى قۇرب ــى ئهقىدى ــارا دىن ناس

. ھادىسىلهرنىڭ يېنىدا قويغاندا سهلبىي ئوبراز پهيدا قىلىدۇ
ــشل ــان بېرى ــا قۇرب ــسالمنىڭ ھهتت ــابىيلىق ئى ىرىدىمۇ ئىج

مهۋجۇد، مهسىھ مهريهم ئوغلى ئهيـسا ئـۆز جېنىنـى قۇربـان 
قىلغاندا ئېزىپ ئاينىپ كهتـكهن تارىخنىـڭ چـاقى ئالدىـدا 
سۈيىقهست بىلهن ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر قول قوۋۇشتۇرۇپ قاراپ 

ئۇ ھايات تۇرۇپ ئاينىپ كهتكهن مېڭىش يۆلىنىشىگه . تۇرىدۇ
ـــۋاال كهڭ قورســـاق قىلم ـــدى، بۇنچى ـــرهك ئى اســـلىقى كې

ھېچبولمىغانــدا چــاقىنى توغرىغــا بورىــشى يــاكى چاقنىــڭ 
مۇسۇلمان ئـۆز . يۆلىنىشىنى ئۆزگهرتىۋېتىشى كېرهك ئىدى

جېنىنى قۇربان قىلىۋاتقان ۋاقىتتىمـۇ ئـۆز تۇيغۇسـىدا بـۇ 
ــا  ــشته ئالغ ــوغرا يۆلىنى ــاقىنى ت ــارىخ چ ــرىش ت ــان بې قۇرب

هن خرىستىئان س. دهيدۇ» سىلجىتىدۇ دېگهننى ھېس قىلىدۇ
دىنىغا سادىق بىر غهرب يازغۇچىسىدىن ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى ۋه 

  ! ئوبيېكتىپراق سۆزلهرنى ئېيتىپ بېرىشنى خاالمسهن؟
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مۇشۇنداق ياغلىما سۆزلهرنى ئاڭلىغان ئـادهم بۇنىڭـدىن 
  سۆزلىرىدىن گۇمانلىنامدۇ؟ -كېيىن ئۇالرنىڭ دېگهن گهپ

ه، ئۇنىڭ ساڭا  مهزكۇر كىتابنىڭ تۆتىنچى بۆلۈمىدئهمما،
ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ راستلىقىدا، ئۇنىڭ ئىخالسمهنلىكىده 

؟ ئـۇ نمـاي تۇراالرسـهنمۇ گۇمانالاۋه نىيىتىنىڭ ياخشىلىقىد
تـۈركىيه ئــۆز دۆلىتىنـى دىنــدىن خــالىي «: مۇنـداق دهيــدۇ

، بۈيـۈك تهڭـرى )Secular(ئاساسالر ئۈستىگه قۇرۇپ چىقتى 
بىــر مۇســۇلمان بىــلهن قهســهم قىلىمهنكــى، ئــۇ ھهقىقىــي 
 ئىــسالمىدىن ‐‐دۆلىتــى، ئــۇ ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمانچىلىقى 

چىقىپ كهتكىنى يوق، تۈركىيه دۆلىتـى ئىـسالمنى يېڭـى 
بۇ يېڭى ئۇقۇمدا دىن بىـلهن . ئۇقۇمدا چۈشهندۈردى، خاالس

ئادهت، دىن -دۆلهت، دىن بىلهن جهمئىيهت، دىن بىلهن ئۆرپ
، دىن بىلهن بىلهن ئىقتىساد، دىن بىلهن قانۇنىي شهرىئهت

بـۇالرنى (ھايات رېئـاللىقى ئوتتۇرىـسى ئايرىـپ تاشـلىنىدۇ 
ــپ  ــدىن چىقى ــادهم دىن ــۇلمان ئ ــلىغانغا مۇس ــپ تاش ئايرى

تــۈركىيه ھهقىــقهتهن يهر شــارىدىكى بــارلىق ) كېتهمــدۇ؟
مۇسـۇلمان دۆلهتــلهر دوراشــقا تېگىـشلىك ئۇلۇغــۋار نهمــۇنه، 

، ›هتھهزار‹، ›ئىلىـم‹، ›قـۇۋۋهت-كـۈچ‹ ئېرىشكهن تۈركىيه
گه يېتىش ئۈچۈن چوقۇم ›ھاللىق سهۋىيه‹ۋه › تهرهققىيات‹

ئهمما، تۈركىيىنىڭ (دهيدۇ » ئۇنىڭغا ئهگىشىشىڭالر كېرهك
رېئــاللىقىنى بىلىــدىغان كىــشىلهرنىڭ ھهرقانــدىقى بــۇ 

: ئاپتورنىڭ يۈزىگه قاراپ تۇرۇپ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلهن ۋارقىراپ
ىـده سـهن بىـز تۈركىي! سهن ماختىغـان تـۈركىيهگه! تۈفى«

كۆپتۈرگهن ئىشالرنىڭ بىرسىنىمۇ كۆرمىدۇق، كـۆرگىنىمىز 
يالىڭــاچ، كهمبهغهللىــك، -ئېچىنىــشلىق تراگېــدىيه، ئــاچ

زارلىق ۋه تهڭسىزلىكنىڭ پىغانلىق ئىڭراشـلىرى ۋه -خارۇ
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بۈگۈنكى دۇنيا تاقىلىپ قالغان جىنسىي شهرمهندىچىلىكنىڭ 
  ). دهيدۇ» پهسكهش تاشقىنى بولدى

ــۇ يهنه كىتابن ــدهئ ــڭ بهشــىنچى بۆلىمى ــستان «: ى پاكى
پېشكهللىككه ئۇچرايدىغان مهغلۇبىيهتچى دۆلهت، ئۇ ئۆزىنىڭ 

ئۇ ئىنتايىن . دۆلهت نىزامىنى دىن ئاساسىغا قۇرۇپ چىقتى
» مۇسۇلمانالر پاكىستاننى دورىماسلىقى كېرهك. يامان ئۈلگه

ــــدا . دهيــــدۇ ــــته-225يهنه ئۆزىمــــۇ ئۇنۇتقــــان ھال :  بهت
لـۇبىيهتچى دۆلهت بولـۇپ قېلىــشىنىڭ پاكىـستاننىڭ مهغ«

سهۋهبى، پاكىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندا تـۇنجى 
 دىنــسىز ‐‐بولـۇپ ھــاكىمىيهت بېــشىغا چىققــان پــارتىيه 

ـــارتىيه بولـــۇپ، پاكىـــستاننى نامـــدا ئىـــسالم  مىللىـــي پ
جۇمھۇرىيىتى قۇرۇپ چىققان بىلهن، ئهمهلىيهتته ساپ ئىسالم 

تونـۇش مـاھىيىتىنى -ىڭ تېگـىروھى ئاساسىغا، ئىـسالمن
ــدى ــىغا قۇرۇلمى ــانىيه . ئاساس ــۈك بېرت ــارتىيىنى بۈي ــۇ پ ب

ئىمپېرىيىــسى بىـــر قوللـــۇق تهربىـــيىلهپ يېتىـــشتۈرۈپ 
  . دهپ تاشاليدۇ» !چىققان؟

ــاش ــۇزۇن ئېرم ــۇ ئ ــاال-ئ ــاش ئ ــۆزلهرنى -چېرم ــا س جوق
ــاڭا ــدا س ــاب ئاخىرى ــيىن، كىت ــدىن كې ــۈنكى «: قىلغان بۈگ

ى ئهسـىرده دهۋرگه مـاس ياشـاش مۇسۇلمانالر ھـازىرقى يېڭـ
ــرلهردىن ۋاز  ــلىق پىكى ــسىدىكى ئاساس ــۆز ئهقىدى ــۈن ئ ئۈچ

ئۇ بولسىمۇ مۇسۇلمان جهمئىيىتى بارلىققا . كېچىشى الزىم
كهلمهي تۇرۇپ ئىسالم بارلىققا كهلمهيدۇ دېگهن پىكىر بولۇپ، 
مۇسۇلمانالر ئىـسالم ئاساسـىغا قۇرۇلمىغـان جهمئىـيهتلهرده 

غان ھالدا ياشاش ئۈچۈن بۇ پىكىرلهرنى ساقلى) ئهقىدىسىنى(
ــم ــى الزى ــلهپ ئالماشتۇرۇش ــا » يهڭگۈش ــداق ئويغ ــسه قان دې

ــهن؟ ــڭ ! (كېلهرس ــشۇناسلىق ھهرىكهتلىرىنى ــۇ شهرق ــا ب مان
بىرىنچى دهرىجىلىك غايىـسى بولغانـدهك، ناساراالشـتۇرۇش 
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مۇرىتلىرىنىڭمۇ بىرىنچى دهرىجىلىك غايىسى، شۇنداقال ئـۇ 
 مهقـــسهت قىلغـــان بىرىنچـــى مۇســـتهملىكىچىلهرنىڭمۇ

  ). دهرىجىلىك غايىسى
ئهزىز ئوقۇرمهن، يۇقىرىدىكى ئىقرارنامىلهرنى ئوقۇغاندىن 
كېيىن، ئۇالرنىڭ ئىخالسمهنلىكى، دىنىڭىزغا خالىس تۆھپه 

  ! قوشقۇچىالر ئىكهنلىكىده بىرهر گۇمانغا كهلدىڭىزمۇ؟
يۇقىرىــدىكى بايــانالر ھــازىرقى يېڭــى دهۋردىكــى ئهھلــى 

ۋولفىرت كانتول . نىڭ ئىسالمغا قاراتقان جهڭلىرىدۇرسهلبلهر
ــىمىس  ــسالم«س ــدىكى ئى ــان تارىخى ــازىرقى زام ــگهن » ھ دې

 بېتىده خرىستىئان دىنى بىلهن ئىـسالم -111كىتابىنىڭ 
ئـاداۋىتى، -دىنى ئوتتۇرىسىدىكى ئهھلـى سـهلبلهرنىڭ ئـۆچ

: تارىخى توغرىلىق ئۇزۇن توختالغاندىن كېيىن مۇنداق دهيدۇ
يۇقىرىدىكى ئىسالم دۇنياسى بىـلهن خرىـستىئان ڭ بىزنى«

ــشالر  ــشىش ۋه قارشىلىشى ــسىدىكى چېلى ــى ئوتتۇرى دۇنياس
توغرىسىدىكى تارىخ ئۈستىده ئۇزۇن توختىلىشىمىز ئىـسالم 
دۇنياسىغا يۈرىكىمىزنى لهخته قىلغان ئۆزلۈك تهبىئهتنىـڭ 

ئادهۋهت ئوتىنى قايتىدىن يالقۇنغا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن -ئۈچ
، ۋهيــاكى قايــسى خىــل كۆرۈنۈشــلهر بىــلهن بولغــان ئهمهس
تارتىــشالر ۋه بىــر قوللــۇق كهلتــۈرۈپ چىققــان -تــاالش

بىز پهقهت . ئاقالش ئۈچۈنمۇ ئهمهس ئۆزىمىزنى لهردهتراگېدىيه
مهمنۇنىيهتلىك ۋه چۈشىنىشلىك ھهرىكهت قىلماقچى ياكى 

ئىككى «مۇشۇنداق قىلىشنى ئۈمىد قىلىۋاتقان كىشىلهرگه 
تتۇرىسىدىكى مۇۋهپپهقىيهتكه ئالدىراپ كېتىشنىڭ ئو» گۇرۇھ

  . »ياخشى ئهمهسلىكىنى ئېيتىپ قويماقچى
بىز بۇ يهرده مهزكۇر ئاپتورچاقنىـڭ بىـر جـۈمله سـۆزىنى 

بىزنىــڭ يۇقىرىــدىكى . ئــارىيهتكه ئېلىــپ ئىــشلىتىمىز
ئابزاسالردا ئهھلى سهلبچىلهرنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا قىلغان 
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ئـالىيهتلىرىنى بايـان قىلىـشىمىز بارلىق رهزىل تارىخىي پا
ئهھلى سهلبچىلهرگه قارشى قۇتراتقۇلۇق قىلىش، يۈرهكلهرده 

ئاداۋهت پىلتىسىگه قايتىدىن -كۆيۈپ ئارام بهرمهيۋاتقان ئۆچ
ــگهن  ــسالمغا كهل ــى پهقهت ئى ــاقچى ئهمهس، بهلك ــوت ياقم ئ
زهربىلهر قهيهردىـن كهلگهنلىكـى، مۇسـۇلمانالرغا ئېتىلغـان 

ڭ قايـسى تهرهپـتىن، قايـسى ۋاسـىتىلهر پهشۋاالرنى-مۇشت
بىلهن، قايـسى ئۇسـۇلالر بىـلهن كهلگهنلىكىنـى ئۇقتـۇرۇپ 

ــۇش  ــشكهن ... قوي ــلهر ئېرى ــشتا غهربلىك ــۇ چېلىشى مۇش
  . نهتىجىلهرنى كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈندۇر

ئاشۇ دهھشهتلىك جهڭلهر ۋه يېقىتىشىشالرنىڭ نهتىجىسى 
لىدىغان، ياكى شۇ بولدىكى، پهقهت ئىسالمنىڭ نامىنىال بى

ئىسالم دېگهن ئىنـسان ئـادا قىلىـپ قويۇشـقا تېگىـشلىك 
بولغان ئىبادهتلهرنىڭ بىرلهشمه گهۋدىسى، ئاشۇ ئىبادهتلهرنى 

دهپ تونۇيـدىغان، » ئىـسالم بولىـدۇ«ئادا قىلىـپ قويـسىال 
ۋهياكى ئىسالم توغرىلىق شۈبھىلهردىن باشقىنى ئۇقمايدىغان 

  . ىبارلىققا كهلد» مۇسۇلمان ئهۋالد«
ئۇنىــڭ نهتىجىــسى، نامــاز ئۆتىــسهم، روزا تۇتــسامال مهن 
ئۆلچهملىك مۇسۇلمان بوالاليمهن، لېكىن مهن پىكىرلىرىم، 

ــۆرپ ــاكى -ئ ــۈزۈم ي ــسادىي ت ــرىم، ئىقتى ــادهت، ئهنئهنىلى ئ
ئىجتىمائىي تۈزۈمنى ئـۆزۈم خـاالپ يهر شـارى تهۋهسـىدىكى 

ى مۇسۇلمانچه ئهمهس قايسى پىكىرلهردىن قوبۇل قىلسام ياك
مهن . مۇسۇلمانچه ئهمهس نىزامالردىن قولالنسام بولۇۋېرىـدۇ

يهنىـال بىـر مۇسـۇلمان بـوالاليمهن دهيـدىغان مۇسـۇلمان ئهر 
  . بارلىققا كهلدى

ئۇنىڭ نهتىجىسى، نىيىـتىم ياخـشى، كۆڭلـۈم ياخـشى 
ــسابلىنىۋېرىمهن،  ــال ھې ــۇلمان ئاي ــر مۇس ــسىال مهن بى بول

يىگىتلهر بىـلهن خالىغان كىيىملهرنى كىيىمهن، خالىغان 
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پهش تارتىشىمهن، ئۇالر بىلهن خالىغان -ئارىلىشىمهن، ئىش
مۇناسىۋهتلهرنى شـهكىللهندۈرىمهن، بۇنىـڭ دىنىمغـا -ئاالقه

ھېچقانداق مۇناسىۋىتى ياكى زىيىنى يـوق دهپ قارايـدىغان 
  . بارلىققا كهلدى» مۇسۇلمان ئايال«

ز ئاشكارا ھالدا ئۆ-تېخى يۇقىرىقىالردىن ھالقىپ ئوچۇق
دىنىدىن ۋاز كهچكهنلىكىنى، دىننىـڭ كېـسهل كۆرپىـسى، 
قاالقلىق، ئارقىدا قېلىش ۋه بىر ئىزدا توختاپ قېلىشنىڭ 
مهنبهسى ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىدىغان مۇسـۇلمان ئهر ۋه 

  . مۇسۇلمان ئايال بارلىققا كهلدى
يۇقىرىــدىكى ئىــشالرنىڭ ھهممىــسىنى قىلغــان ئهھلــى 

ـــارچىالش، ســـهلب ئۇرۇشـــىنىڭ ئىـــسالم ئهق ـــسىنى پ ىدى
بۇرمىالش، شۇنداقال مۇمكىن بولغان بارلىق ۋاسىتىلهر بىلهن 
بۇ ئهقىـدىنى كىـشىلهردىن سـالدۇرۇۋېلىش ئۈچـۈن ئېلىـپ 
ــۋاال زور  ــالغۇز بۇنچى ــۆزى ي ــلهن ئ ــرى بى ــان ھهرىكهتلى بارغ

ـــۇمكىن ئهمهس ـــشى م ـــالرنى قىاللى ـــسالمنى . بۇزۇلۇش ئى
چىلهرگه كۈچلۈك يىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشالشتا ئهھلى سهلب

بـۇ . ياردهم بهرگهن ۋه بىر يولدا ماڭغان يهنه بىر دولقۇن بار
دولقۇن پهقهت يالغۇز ئىـسالم دۇنياسـى ئىچىـدىال ھهرىـكهت 
قىلماستىن، بهلكى پۈتۈن دۇنيانى قاپلىغـان، ئالهمـشۇمۇل 

  . دولقۇندۇر
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  ئالهمشۇمۇل دولقۇن ياكى دۇنيا ئېقىمى
  
  

ن كۈنـدىن باشـالپ ئىـسالمغا دۇنيا ئېقىمى پهيـدا بولغـا
ئىسالم دۇنياسى بۇنىڭدىن بۇرۇن . تهسىر قىلىشقا باشلىدى

بۇ دولقۇننىڭ تهسىرىگه يولۇقۇشقا تهييارلىق كۆرۈپ بولغان، 
دهرۋازا ئېچىپ بولغان، ئوۋ نىشانىغا ئايلىنىپ بولغان بولۇپ، 

-ئېقىمغا قارشى تۇرغىدهك، ئـۆزىنى قوغـدىغۇدهك كـۈچبۇ 
  . قاچان مهھرۇم بولۇپ بولغانىدىقۇدرهتتىن ئاللى

ــكهت  ــى ھهرى ــسالمغا قارش ــالغۇزغىنه ئى ــېقىمالر ي ــۇ ئ ب
گه، »ئهقىدىلهر«قىلماستىن، بهلكى دۇنيادىكى بارلىق دىنى 

بۇ ئهقىدىلهر قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ئورتاق ھالدا بىر 
يهر شارىدىكى دىنىي ئهقىدىنى تامام . تۇتاش قارشى تۇراتتى

بۇ ئېقىم ئهسلىده . ىشان قىلغان دولقۇن ئىدىيوقىتىشنى ن
ــگهن  ــا كهل ــا بارلىقق ــا قارىت ــارلىق ئهھۋالالرغ ــادىكى ب ياۋروپ
ــۇپ،  ــسى بول ــڭ نهتىجى ــك مهنتىقىلهرنى ــي ۋه يهرلى تهبىئى

. ئۇ ياۋروپاغىال ماس كېلهتتى. تهدرىجىي ھالدا شهكىللهنگهن
بۇنىڭدا ھېچقانداق تاسادىپىيلىق يوق، ئهممـا بـۇ دولقـۇن 

م دۇنياسىغا نىسبهتهن يات دولقۇن بولۇپ، مۇھىت ياكى ئىسال
ئىسالم دۇنياسـى . شارائىتالر تهرىپىدىن بارلىققا كهلمىگهن

مۇناسىۋىتى يوق، مهنتىقىسىز -بىلهن ھېچقانداق مۇئامىله
  . ۋه تهبىئىيلىكسىز ھالدا ئۈسۈپال كىردى

ئهگهر ئىسالم دۇنياسى ئىلگىرىكى چاغالردىكىدهك ئهركىن 
ــان  ــتهھكهم ۋه بولغ ــۈۋرۈكلىرى مۇس ــازىلىرى ۋه ت ــسا، ب بول



 

 268

كۈچلــۈك بولغــان بولــسا، بــۇ ئــېقىمالر ئىــسالم بىناســىنى 
ــۇملىرىنى  ــاكى ئاساســىي ئۇق تهۋرىتىــشكه پېتىنالمىغــان ي

ئهگهر شهيئىلهرنىڭ تهبىئىتى . ئۆزگهرتىۋېتهلمىگهن بوالتتى
سۈپىتىده تهسىر قىلدىمۇ دهيلـى، ئاساسـلىق ئۇقۇملىرىغـا 

بهلكـى، بىـر بۆلـۈك تـۈرلىرىگه تهسـىر . مـايتتىتهسىر قىل
ئهپــسۇس، بــۇ دولقــۇن ئىــسالم . قىلىــشى مــۇمكىن ئىــدى

دۇنياسىغا پهشۋا ئاتقاندا، ئىسالم ئاللىقاچان ياۋروپا ئهھلـى 
ــول ــدىن ق ــتهملىكىچىلىرى تهرىپى ــهلب مۇس ــۇتلىرى -س پ

زهنجىـر كېـشهنلهر سـېلىنغان، -چۈشهلگهن، بوينىغا تاقاق
ىك ئۈسـتىگه زهئىپلىـك مىنىۋالغـان، كۈچى ئاجىز، زهئىپل

ــاجىزلىق  ــى ئ ــان ئىچك ــۇرۇنۇپ تۇرغ ــرى يوش ــهل ئىلگى س
ئاشكارىلىغان، ئۇنىڭدىن كېيىن -ئامىللىرى ئۆزىنى ئوچۇق

تاالي قېتىم زهھهر ئىچۈرۈلۈپ زهھهرلهنگهن بىچاره ھالهتلهرگه 
قارشى تۇرغۇدهك، . كېلىپ قالغان بىر ۋاقىتالردا يۈز بهردى

شالالپ قوبۇل قىلغۇدهك -ك كۈچى، تالالپتاقابىل تۇرغۇده
مانــا ئهمــدى بــۇ . ئىقتىــدار قالمىغــان چــاغالردا يــۈز بهردى

دولقۇنالر ئېلىپ كهلگهن ئېقىم مهسىلىلىرى ۋه باشقىالرنىڭ 
ھهممىسىنى بويۇن قىسىپ، يۇۋاشالرچه قوبـۇل قىلمـاي نه 

  ! نه چاره؟... ئامال 
دىكى كىشىلهر ئاشۇ يهر» تهرهققىيات«ياۋروپاچه ئاتىسا بۇ 

ئـۇالر بـۇنى خـۇددى . بولمىدى» مۇقهررهرلىك«ئويلىغاندهك 
چۈنكى، بـۇ دولقـۇن بىـز . مۇقهررهرلىكتهك خىيال قىالتتى

ئېيتىپ ئۆتكهندهك ئاشـۇالرنىڭ ئهھۋالىغـا قارىتـا بارلىققـا 
. كهلگهن تهبىئىيلىكنىـڭ ۋه مهنتىقىلىكنىـڭ نهتىجىـسى

غــا نىــسبهتهنمۇ شــۇنداق تۇرۇپمــۇ، بــۇ ئــېقىم ھهتتــا ياۋروپا
ھهتتا، ئاشۇ يهردىكـى شـارائىتالر . بولمىدى» مۇقهررهرلىك«

ئهگهر ياۋروپـا . قهتئىيلىك بولمىـدى-ئۈچۈنمۇ مۇقهررهرلىك
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ئۆزلىرىدىكى ئۆزگهرتىشكه تېگىشلىك ئىدىيىلهر ئورنىغا باشقا 
ئىدىيىلهر ۋه باشقا قىسمهتلهرنىڭ بارلىقىغـا ئىشىنىـشنى 

ه قىممهتـلهر بىـلهن دولقـۇننى خالىغان بولسا، بۇ ئىدىيه ۋ
ـــشنى  ـــي ئېقى ـــان كهبى ـــۈرگهن ۋه قىي توسۇۋېلىـــشقا ئۈلگ

  . تىزگىنلىيهلىگهن بوالتتى
ئۇ يهردىكى . لېكىن، ياۋروپا ئۇنداق قىلىشنى خالىمىدى

ِإنَّ الّلَھ َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ﴿ : مۇقهررهرلىك مۇنداق بولدى
ِسِھمْ  بىر قهۋم ئۆزىده مهۋجۇد بولغان نهرسـىلهرنى، يهنـى « ﴾ِبَأْنُف

ــاكى يامــانلىقنى ياخــشىلىققا  ياخــشىلىقالرني يامانلىققــا ي
ــىلهرنى  ــار نهرس ــۇالردا ب ــالالھ ئ ــۈچه، ئ ــۆزلىرى ئۆزگهرتمىگ ئ

  ).  ئايهت-11سۈره رهئدى (» ئۆزگهرتمهيدۇ
قايسى ھالهتته بولسۇن، بۇ تهرهققىيات پۈتۈن يهر شارىغا 

خۇسۇسـهن ئىـسالمغا نىـسبهتهن قهتئىـي تهلهپ نىسبهتهن، 
قىلىنغاندهك بولمىسا بولمايدىغان ياكى بولۇشـى زۆرۈر دهپ 

تارىختـــا ئىـــسالمنىڭ . قارالغــان مۇقهررهرلىـــك بولمىــدى
ئېتىقادسىز دۇنياغا دۇچ كېلىشى پهقهت مۇشۇ بىرال قېتىم 

ئىسالمنىڭ پۈتۈن دۇنياغا يۈزلىنىش ۋه ئۇچرىشىشتا . ئهمهس
 ھهمـمه سـاھهده ئۈسـتۈن كهلگـۈدهك ئـۆزىگه خـاس ئۇالردىن

ئىسالم ئهنه . ئۇقۇملىرى، قىممهتلىرى ۋه پرىنسىپلىرى بار
يۇقىرىقى خاس خۇسۇسىيهتلىرى بىلهن دۇنياغا يۈزلىنىدۇ ۋه 

  . يول ئالىدۇ
ــتىده  ــادلىرى ئۈس ــلىرى ۋه ئېتىق ــۆز كۆرۈنۈش ــانى ئ دۇني

رى، قالدۇرۇپ تاشالپ كهتمهيـدۇ، بهلكـى ئۆزىنىـڭ ئۇقـۇملى
قىممهتلىرى ۋه پرىنسىپلىرى بىلهن مۇشۇ دۇنياغـا تهسـىر 
ــدىن  ــۇق يولى ــان تۇي ــانى كېتىۋاتق ــۇ دۇني ــىتىدۇ ۋه ب كۆرس

ئىسالم دىنى . قايتۇرۇپ، توغرا ۋه ساغالم بولغان يولغا بورايدۇ
ـــشاھلىرى،  ـــا پادى ـــۈن دۇني ـــگهن دهۋرده پۈت ـــدانغا كهل مهي
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تۈرۈلگهن ۋه ئىمپېراتۇرلىرى ۋه ھۆكۈمرانلىرىنى مۇقهددهسلهش
مانا بۇ سىياسىي ئۇقۇم . ئالالھنى قويۇپ ئۇالرغا چوقۇنۇلغان

ئىسالمغا قارىتـا پۈتـۈن دۇنيـا بويـسۇنۇشقا، دىنـى بولۇشـقا 
ـــشلىك  ـــك«تېگى ـــسالم » مۇقهررهرلى ـــاكى ئى ـــدىمۇ؟ ي بول
مهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى ئىشتا ئالالھقا «: ھۆكۈمرانالرغا

ڭالر، ئهگهر مهن ئالالھ ۋه ئىتائهت قىلسام، ماڭا ئىتائهت قىلى
ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىي بولـسام، سـىلهر ماڭـا ئىتـائهت 

ئهگهر مهن ياخشى، توغرا ئىش «دېيىشنى، ياكى » قىلماڭالر
قىلسام ماڭا ياردهم بېرىڭالر، ئهگهر يامان ئىش قىلسام ماڭا 

ــرىڭالر ــۈزىتىش بې ــۇش ئۈچــۈن » ت دېيىــشنى بىلــدۈرۈپ قوي
بۇ ھاكىمالر ئالالھنىڭ ھىدايىتىگه كهلدىمۇ؟ شۇنىڭ بىلهن 

ئېرىشكهن، بۇ توغرا يولغا ئېرىشكهن ئۈممهت ئىچىدىن بىـر 
ــازارهت  ــالىيهتلىرىنى ن ــڭ پائ ــۈك كىــشىلهرنى ئۆزلىرىنى بۆل

بهگلهرنى نازارهت -قىلىشقا ئورۇنالشتۇرۇپ، پادىشاھ ۋه ئهمىر
قىلىش ھالقىسىنى بهلگىلىدى ۋه ئۇالردىن نازارهت قىلىشنى 

  . لدىتهلهپ قى
ئىسالم مهيـدانغا كهلگهنـده پۈتـۈن يهر شـارىنى ئهخـالق 
بۇزغۇنچىلىقى قاپلىغان، ئهخالقـسىز قىلمىـشالرغا توشـۇپ 

بـۇ ھهقىقىـي تهرهققىيـات (بۇ ئهخالقىي ئۇقۇم . كهتكهنىدى
ئىسالمىي جهمئىيهت ئۇنىـڭ ئهخالقىنـى ) بولۇشى مۇمكىن

دىغان بۇزىدىغان ۋه ئۇنى ھايۋانلىق دهرىجىسىگه چۈشۈرۈۋېتى
مۇقهررهرلىك كۈچىگه ئىگه ئهخالقىي ئۇم بولدىمۇ؟ ياكى بـۇ 

ئـــۆزىگه يهتـــكهن ھهمـــمه بـــۇزۇقچىلىقالردىن (جهمئىـــيهت 
تــاكى مۇســتهملىكىچىلهر ۋه مىســسىئونېرالر ) قهتئىيــنهزهر

تهرهپتىن كېلىپ بۇزۇپ تاشالش ئۈچۈن تولۇق ئىككى -تهرهپ
دىكى ئهڭ قىلغانغا قهدهر ئىنسانىيهت تارىخى» كۈرهش«ئهسىر 

  ! نازاپهتلىك، ئهڭ پاكىزه جهمئىيهت بولۇپ كهلدىمۇ؟
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ئىسالم ئىنسانالرغا ھاكىم، شهرىئهت، يهنى ھاكىمىيهت 
تۈزۈملهر، -تۈزۈملىرى ئورمانلىققا تهۋه قانۇن-يۈرگۈزۈش قانۇن

يهنــى كۈچلــۈكلهر ئــاجىزالرنى يهپ كېتىــدىغان، چــوڭالر 
ـــد ـــر دهۋرده مهي ـــۇپ كېتىـــدىغان بى ـــى يۇت انغا كىچىكلهرن

ياۋروپا ئۆزىنىڭ يېڭى ئـويغىنىش ھهرىكىتىـده (كهلگهنىدى 
بۇ ئىنسانىي چۈشكۈنلۈك ئۇقۇمى ئىـسالمغا ) »كۆتۈرۈلگهن«

بېسىم پهيدا قىلىدىغان قهتئىيلىككه ئىگه ئۇقۇم بولغانمۇ؟ 
ياكى جهمئىيهتته كۈچلۈكلهر بىـلهن ئـاجىزالر ئوتتۇرىـسىدا 

، بۇ پرىنسىپنى ئورتاق ھهمكارلىق پرىنسىپىنى يولغا قويۇپ
ــپ  ــرا قىلى ــرى ئىج ــتىن بې ــارتۇق ۋاقىت ــدىن ئ ــڭ يىل مى

ھهقىقهتهن تهرهققىيات ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىجابىي ! كهلدىمۇ؟
ۋۇجۇدىنى بىكار قىلىپ، ئۆز نهپسىنى ھادىسىلهرنىڭ بىتهرهپ 
قىلىشىغا تاشالپ بهرگۈدهك دهرىجىده مـۇھىم مۇقهررهرلىـك 

ر ئىنـساننى ئـۆزىچه ئهمهس، مانا بۇنداق بولغاندا ھادىـسىله
بۇ ھال ئىنسان ئۆزى . يېتىلهپ، ئۇنى بۇ دولقۇنغا يهتكۈزىدۇ

ــال  ــقا ئام ــى تۇرۇش ــاكى قارش ــقا ي ــۇنى رۇسالش ــتىن ب تهرهپ
  . تاپمىغۇچه داۋاملىشىدۇ

مانا بۇ مۇقهررهرلىك ئىنسان ئۇنىڭ ئېقىنىغا، دولقۇنىغا 
قارشى تۇرۇشتىن تولىمۇ ئاجىز، شۇنداقال ئىسالم دۇنياسىمۇ، 

هھلى سهلب مۇستهملىكىچىلىرىمۇ ئۇنىڭ پۈتۈن جايلىرىغا ئ
ــى  ــا قارش ــۇ دولقۇنالرغ ــيىن ب ــدىن كې ــۈمران بولۇۋالغان ھۆك

  . تۇرۇشتىن ئاجىز كهلدى
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ــان  ــۇل قىلىنغ ــتهملىكىچىلىرى ق ــهلب مۇس ــى س ئهھل
ئىسالم دۇنياسىغا ئىلھام قىلىپ، بۇ تهرهققىيـات بولمىـسا 

 خهيرىلىـك ئېلىـپ ئىلگىـرىرلىك، ئۇ بولمايدىغان مۇقهرره
ئـۇالر شـۇ دهرىجىـده ئۇسـتاتلىق . كېلىدۇ دهپ شىۋىرلىدى

قىلىدۇكى، بۇ بۇزغۇنچى، ۋهيران قىلغۇچى دولقۇنغا قارشـى 
تۇرىدىغان ئهقىـدىنىڭ كىچىككىـنه قالـدۇقلىرى بولـسىمۇ 

بــۇ رهزىــل ئىلھــام . مهۋجــۇد بولۇشــىغا يــول قويمىــدى
ــنلهرد ــالپ، زېھى ــشكه باش ــۇ كۈچىيى ــپ، ب ــورۇن ئېلى ىن ئ

ئالهمــشۇمۇل تهرهققىياتقــا قارشــى تۇرۇشــالرنىڭ ھهممىــسى 
قاالقلىق، دهۋرنىڭ كهينىده قالغانلىق، چۈشكۈنلۈك، ئادهم 

قاالقلىقنىڭ بارلىق ! ... بۇنداق سۈپهتلهرگه مۇپتىال بولغۇچه
ئىشقىلىپ، بـۇ . ئاسارهتلىرىدىن يۇلقۇنۇپ قۇتۇلۇش كېرهك

. اللىسىغا قاتتىق تهسىر قىلدىسهپسهتىلهر كىشىلهرنىڭ ك
! ئهمدى كىممۇ ئۆزىنى قاالقلىقنىڭ شالتاقلىرىغا تاشلىسۇن

ــنى  ــگه بولۇش ــا ئى ــشلىك نامالرغ ــهت، يىرگىنى ــداق س بۇن
جاھانغا باقماس، «كىممۇ ئۆزىنى كهينىده قالغان ! خالىسۇن

بولۇۋېلىـپ، تـوڭ تېـزهكتهك » يۆلىنىشكه قـاراپ ئاقمـاس
ئادهم بـۇ كاتتـا، ! رازى بولسۇنجهمئىيهتته يېتىم قېلىشقا 

» چىرايلىـق«بىلهن ماس قهدهمده مېڭىپ، » ئېقىم«چوڭ 
ئاتاققـا ئىـگه بولـۇپ، تهرهققىيـپهرۋهر، -تهۋسىپ، نام-داڭ

يېڭىلىقپهرۋهر، مهدهنىيهتلىك، ئالغـا ئىلگىـرىلهش روھىغـا 
ــگه  ــاالقلىق ۋه ... ئى ــپ، ق ــورۇن ئېلى ــدىن ئ ــالر قاتارى زات

ــسىزلىكنىڭ تۆھ ــۇزۇپ مهدهنىيهت ــۆزىنى قۇتق ــدىن ئ مهتلىرى
بۇ چىرايلىـق ئاتـاقالر كىمگىمـۇ ! قېلىش شهرهپ ئهمهسمۇ؟

  ! كىمگىمۇ چىرايلىق ئاڭالنمىسۇن؟! ياقمىسۇن؟
مهن بۇ قۇرالرنى يېزىۋېتىپ نهچچه يىلالر ئىلگىرى دېڭىز 

  . ساھىلىدا يۈز بهرگهن مۇنۇ مهنزىرىنى ئېسىمگه ئالدىم
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ــاھىل« ــز س ــلهن دېڭى ــتى بى ــۇل دوس ــگهن، ئوغ ىغا كهل
ئايالالرنىڭ تهبىئىي خاراكتېرىدىكى ھايانىڭ تولىمۇ ئـاجىز 
قالدۇقى قالغـان بىـر قىـز سـۈرهتكه چۈشـۈش ئۈچـۈن قـۇم 

ــۇردى ــپ ئولت ــۇتىنى يىغى ــتىده پ ــى . ئۈس ــۈرهتچى قىزن س
سۈرهتكه تارتىش ئۈچۈن قىزنـى پـۇتىنى » يېڭىلىققا خاس«

 قويـۇپ ئهركىن ھالدا ئۇزۇن سۇنۇپ، پۇت ئارىلىقىنى ئـازاده
قىز ئاشۇ كىچىككىنه ھايـا بىـلهن . ئولتۇرغۇزۇشقا ئورۇندى

ــدى ــدهك ئولتۇرۇشــقا ئۇنىمى ســۈرهتچى . رهســىمچى ئېيتقان
قىزچـاق، دېھقـان ! تـوۋا«: مهنىسىدىكى شـىۋىده» ئالالھ«

» ئهگهر ئۇنداق بولمىسىڭىز بۇ نېمه قىلىق؟! ئوخشىمامسىز؟
  . دېدى

ــپ، ــۇ زهئى ــى تولىم ــالهتته قىزدىك ــۇ ھ ــا ب ــۈش مان  ئۆچ
ھايا قىزنىـڭ -ئالدىدىكى شام نۇرىدهك قالغان غۇۋا شهرمى

ئۇ . بهدىنىدىن بىردىنال يوقالدى... نهپسىدىن، چىرايىدىن، 
يېڭىلىقچه گۈزهل بهدىئىي سۈرهتكه چۈشۈش ئۈچـۈن، يـاكى 

» ئهركىن ھالدا«قاالق دېگهن سهت نامغا قالماسلىق ئۈچۈن 
 چـوڭ ئېچىـپ پۇتىنى ئۇزۇن قويۇۋېتىپ، پـۇت ئـارىلىقىنى

  . ئولتۇردى
ـــزىلگهن  ـــتهملىكچىلىرىنىڭ ئې ـــهلب مۇس ـــى س ئهھل
مۇســۇلمانالر بىــلهن بولغــان ئهھــۋالى يــۇقىرىقى مهنزىــرىگه 

. »يـاكى نـېمه؟... سىلهر قـاالق ئـادهملهرمۇ؟ «: ئوخشاش
ــــىلىق يوقىلىــــدۇ، ئــــورنىنى  ــــۇنىڭ بىــــلهن قارش ش

  . تهسلىمتۇرانىچىلىك ئىگىلهيدۇ
لــى، ئىرادىــسى ۋه تهدبىــرى ئهق» مهدهنىيىتــى«ياۋروپــا 

ــــده  تارتىۋېلىنغــــان ئىــــسالم دۇنياســــىنىڭ تهۋهلىكلىرى
. سۈپىتى بىـلهن ئـۆز يولىـدا راۋان ماڭـدى» مۇقهررهرلىك«

نى مىسالغا ئالساق، ئۇ ئۆزىنىڭ »سانائهتلىشىش«مهسىلهن، 
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ــۈن  ــۇن تهرهپلىرىــده پۈت ــك بولغــان نۇرغ دۇنياغــا خهيرىلى
ـــــ ـــــى س ـــــۇپ، ئهھل ـــــقۇچى بول ـــــات باس هلب تهرهققىي

مۇستهملىكچىلىرى سانائهتنىڭ ئىسالمىيهت دهرۋازىلىرىدىن 
ئۆتۈپ ئىسالم رايونلىرىدا ئورۇن ئېلىشقا كهڭچىلىك قىلدىمۇ؟ 
ياكى پۈتۈن كۈچى بىلهن قارشى تـۇرۇپ ئىـسالم دۇنياسـىغا 

ئىــسالم ! ســانائهت كىرىــپ قېلىــشنىڭ ئالــدىنى ئالــدىمۇ؟
قا ئاشـۇرۇش دۇنياسىدا ئۆز غهرهزلىرى ۋه مهقسهتلىرىنى ئىش

ئۈچۈن بۇ دۇنيانى سانائهت ۋه ئىقتىسادىي جهھهتته ئارقىـدا 
  ! قالدۇردىمۇ؟

خۇالسه گهپ، تهرهققىيات نامىـدا ئىـسالم ئۈممىتىنىـڭ 
دىنىنى ۋه ئهخالقىنى بۇزىدىغان نهرسـىلهرنىڭ قىـستالماي 
ـــانىتىنى كهڭ  ـــى ق ـــڭ ئىكك ـــۈن دهرۋازىنى ـــشى ئۈچ كىرى

رنىـــڭ ئىـــسالم چـــۈنكى، بـــۇ نهرســـىلهر ئۇال. ئېچىـــۋهتتى
ئۈممىتىنىڭ ئهخالقىنى بۇزۇش ۋه كۈچىنى پارچىالشـتىكى 

ــدى ــدىلىق ئى ــقا پاي ــشقا ئاشۇرۇش ــى ئى ــۇ . غهرىزىن ــا ش مان
ـــشى  ـــات تارقىلى ـــۇ تهرهققىي ـــده گهرچه ب ـــڭ ئۆزى ۋاقىتنى

دهپ ئاتالغـــان ئالهمـــشۇمۇل تهرهققىيـــات » مۇقهررهرلىـــك«
رىنىڭ بولسىمۇ، ئۇنىڭغا تهۋه كۈچ ۋه مۇۋهپپهقىيهت ۋاسىتىلى

  . ھهرقاندىقىنىڭ كىرىپ قېلىشى چهكلهندى
ـــۇ ئېيتقـــانلىرىمىز مۇســـۇلمانالرنىڭ زېھنىـــده  ـــا ب مان
ــىلىلهرنىڭ  ــلهت، مهس ــسىز ئهخ ــان كېرهك ــاقلىنىپ قالغ س
كۆپىنچىسىنى ئېنىقلىققـا ئىـگه قىلىـدىغان بىـر مىـسال 

ـــۇمكىن ـــى م ـــۇالر . بولۇش ـــۈنكى، ئ ـــات«چ ۋه » تهرهققىي
ـــــك« ـــــت» مۇقهررهرلى ـــــسىدا مۇس هملىكىچىلهرنىڭ توغرى

  . ئازدۇرمىلىرىغا ماس تهپهككۇر قىلىدۇ
ئۇ بولسىمۇ . بىز يورۇتۇشقا تېگىشلىك بىر مهسىله قالدى

ــىنى  ــسالم دۇنياس ــتهملىكچىلىرى ئى ــهلب مۇس ــى س ئهھل
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مهجبۇرىي ھالـدا كۈتـۈۋېلىش ئۈچـۈن دهرۋازىلىرىنـى يوغـان 
ئاچقىلى سالغان ۋه ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرىـدىغان قارشـىلىق 

تىلىرىنىڭ ھهممىسىنى مهنئىي قىلغـان ۋه بىتچىـت ۋاسى
قىلغـــان، قـــاالقلىق، خۇراپىيلىـــق، مهدهنىيهتـــسىزلىك، 

نــامالر ئاســتىدا كىــشىلهرنى قــايمۇقتۇرۇپ ... قاتمــاللىق 
نىــڭ نېمىلىكىنــى »ئالهمــشۇمۇل دولقــۇنالر«بــۇ . كهلــگهن

  . تونۇشىمىزدۇر
 

       
 

 
نى »تهرهققىيات«بۇ تونۇلغىلى ئىككى ئهسىردهك بولغان 

بىــر نهچــچه بهتلىــك ئابزاســالردا خۇالســىلهش ئاســان ئىــش 
  . ئهمهس

تارىخ بىلهن «دېگهن كىتابنىڭ » تهقلىدلهرگه جهڭ«مهن 
ــش ــۇزىنچى ۋه » جهۋالن قىلى ــون توقق ــلىده، ئ ــگهن پهس دې

ـــداق  ـــشلىرىنىڭ قان ـــا ئى ـــىرده ياۋروپ ـــى ئهس يىگىرمىنچ
نىـي ئاساسـالرغا يۈرۈشكهنلىكى، قانداق بولۇپ دىندار ۋه دى

ئادهت ئهنئهنىلىرى بار بىر -تايانغان مهدهنىيىتى بار ۋه ئۆرپ
ئۇالردىكى بۇ دىن قانداق بولسۇن، مۇشۇ دىندارلىق (خهلقتىن 

ۋه ئۇنى مۇستهھكهم تۇتـۇش، ئهنـئهنىلهرگه رېئـايه قىلىـش 
ئهقىدىــسى يـوق، ئهخالقــى يــوق، ) قانـداق بولــسا بولـسۇن

... ئايلىنىـپ قالغـانلىقى ئهنئهنىلىرى يوق مىللهتلهرگه 
ئالالھنى يـوق دهيـدىغان، ھهمـمه ئىـشتا مـاددىنى ئاسـاس 
قىلىپ، ماددا بىرلهمچى ئېڭىدا ياشايدىغان، بويۇنتۇرۇقالرنىڭ 
ھهممىــسىدىن ئــۈزۈپ قۇتۇلغــان، پهســكهش ھــايۋانالرچه 
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ــپهئهتكه ــقه -مهن ــر خهلق ــكهن بى ــۇپ كهت ــكه غهرق بول لهززهت
  . لغانىدىمئۆزگىرىپ كهتكهنلىكىنى بايان قى

ــــىنى  ــــق الھىيهس ــــڭ ئېنى ــــي تهرهققىياتنى تهدرىجى
ئىكهنلىكىنىمــۇ ئېنىــق شــهكىللهندۈرگۈچىنىڭ دارۋىــن 

  . ئېيتقانىدىم
تۈرلهرنىڭ « يىلى -1859 يىلى تۇغۇلغان، -1809دارۋىن 

ـــشى ـــپ چىقى ـــابنى، » كېلى ـــگهن كىت ـــى -1871دې  يىل
دېـگهن كىتـابنى نهشـىر » ئىنساننىڭ كېلىـپ چىقىـشى«

   .قىلدۇرغان
دارۋىنىزم دهسلهپته كىشىلهرنىڭ ئهقىدىلىرى توغرىسىدا 

چۈنكى، ئىنـساننىڭ . قاتتىق تهۋرىنىشلهرنى پهيدا قىلغان
دىــن ئهقىدىــسىدىن كېلىــپ چىققــان ئۇقــۇمى شــۇكى، ئــۇ 
ــايۋانالردىن  ــڭ ھ ــانلىق، ئۇنى ــده ج ــادىكى ئهڭ ئاالھى دۇني

. ئۇ روھ ۋه ئاڭغا ئىگه: پهرقلىنىپ تۇرىدىغان ئاالھىدىلىكى
مانا بۇ ھهقىقهتكه روھىـي ۋه مهنىـۋى، دىنىـي ۋه پىكىرىـي 

ــدۇ ــشىپ كېلى ــلهر ئهگى ــايۋانالر . قىممهت ــلهر ھ ــۇ قىممهت ب
  . دۇنياسىدا تېپىلمايدۇ

كىشىلهرنىڭ بۇ قىممهتلهرنى قانچىلىك دهرىجىده چىڭ 
ــالهتته  ــسى ھ ــدىمۇ، قاي ــدىغانلىقىنى نهزهرده تۇتمىغان تۇتى

، »مهۋجـــۇد «بولمىـــسۇن، بـــۇ قىممهتـــلهر كىـــشىلهرده
مانــا بــۇ . ھېچبولمىغانــدا كۆڭۈلنىــڭ تېگىــده مهۋجــۇد

مهۋجۇدلۇق ئىنساننى ئازراق، كىچىككىنه بولسىمۇ ئىچكىگه 
يوشۇرۇنغان ھايۋانىيلىققا ئهركىن يۈرۈپ كېتىشتىن ساقالپ 

  . قالىدۇ
ــېكىن،  ــي ل ــساننىڭ تهدرىجى ــسى ئىن ــن نهزهرىيى دارۋى

...  بارغانلىقىنى، تهرهققىيات جهريانىدا ھايۋاندىن ئۆزگىرىپ
  . ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئهمهسلىكىنى ئېالن قىلدى
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ــدىن  ــۆز روھى ــا ئ ــالالھ ئۇنىڭغ ــايۋان، ئ ــۋهتته ھ ــۇ ئهل ئ
ئۇ . ئۇنىڭ يارىتىلىشىغا ئالىي كۈچ ئارىالشمىدى. پۈۋلىمىدى

بىــر ھايۋانــدىن يهنه بىــر ھايۋانغــا ئۆزگىرىــپ، تهرهققىيــات 
ه مىليـارد يىلـالر نهچچ. جهريانىدا ئاخىرى ئادهمگه ئايالندى

ئىىچىده ئاستا تهرهققىي قىلىش جهريانىدا قولغا كهلتۈرگهن 
ـــداق  ـــدىن ھېچقان ـــڭ ھايۋان ـــقا، ئۇنى ـــىلهردىن باش نهرس

  . ئارتۇقچىلىقى يوق
ــسان ئىــش ــسىدا ئىن ــاۋ ئوتتۇرى ــلهن چېرك ــن بى -دارۋى

مهسىلىسى توغرىلىق قاتتىق، دهھشهتلىك قارىمۇقارشىلىقالر 
خۇداسىزلىق ۋه كۇفرى بىلهن ئۇنى چېركاۋ . بارلىققا كهلدى

ئۇ چېركاۋنى خۇراپاتلىق ۋه جاھالهت بىـلهن . ئهيىبلهيتتى
  . ئهيىبلهيتتى

كۆپ ساندىكى كىشىلهر باشتا چېركاۋ بىلهن بىر سـهپته 
چۈنكى، ئۇالرغا دارۋىننىڭ ئىنساننى ھاقارهتلىشى، . تۇردى

ــايتۇرۇپ،  ــلىگه ق ــڭ ئهس ــا تهۋه ماددىنى ــۇنى ھايۋانىيلىقق ئ
ڭدىن ئالىيلىققا تهۋه روھنىڭ پـۈۋدهلگهنلىكىنى يوققـا ئۇنى

چىقىرىپ، ئىنساننىڭ كائىناتتا تۇتقان يۈكـسهك ئـورنىنى 
  . تارتىۋېلىشى دېگهندهك ئىشلىرى ئېغىر تۇيۇلدى

لېكىن، بۇ كىشىلهر ئاىىرى دارۋىننىڭ سېپىغا قايتىپ 
  . كېلىپ چېركاۋغا قارشى ئۇنىڭ پىكىرىنى قوللىدى

رده چېركاۋالر مهسىھلهر تهبىئىتىگه ئلىھام ئوتتۇرا ئهسىرله
ــا ــڭ مهن ــمهت ۋه خۇداگۇيلۇقنى ــدىغان رهھ ــش ئېتى -بهخى

زهبــۇن قىلغــۇچى، ئهزگــۈچى -ئۇقــۇملىرىنى دۇنيانىــڭ خــار
غهزهپ -ھاكىمىيهتلهرگه ئۆزگهرتىۋهتكهن، كىشىلهرنى قهھرى

بىلهن چېركاۋ رهھبهرلىكىگه بويسۇنىدىغان، مۇقهددهس دىن 
ـــي نامىـــدا كىـــشىلهرگه  ئىقتىـــسادىي، روھىـــي ۋه پىكىرى

جهھهتلهردىن تۈرلۈك بېسىمالر كهلتۈرگهن، چېركاۋ زېمىنىغا 
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سـېلىق، -ھهقسىز ئىشلهرنى يولغا قويغان، تۈرلۈك ئالۋاڭ
چېركـاۋ ۋه چېركـاۋ . ھاشار ۋه باج تۈزۈملىرىنى يۈرگـۈزگهن

ئهھلىگه مۇتلهق بويسۇنۇش تهلهپ قىلىنغـان، ئاسـماننىڭ 
 پىكىرلهرنى قوبۇل قىلىشنى پهرز قىلىپ سۆزى نامىدا مهلۇم

بۇ پىكىرلهرگه قارشى چىققۇچىالرنى خۇداسىزلىق . بېكىتكهن
  . ۋه كۇفرىلىق جىنايىتى بىلهن ئهيىبلهپ جازالىغان

ــسىزلىق بىــلهن  ــاۋالر ھهقــسىز ۋه يول ــه، چېرك خۇالس
كىــشىلهرگه بىنورمــال قائىــدىلهر، ئىجــرا قىلىــشقا تــاقهت 

ى ئويـدۇرۇپ چىقىـپ، كىـشىلهرنى يهتمهيدىغان پرىنسىپالرن
-دىندىن ۋه دىن ئهقىدىسىدىن زېرىكتۈرۈپ بهزدۈرگهن، جان
-جهھلى بىلهن ئۆچ كۆرۈشىگه سهۋهب بولغان تۈرلۈك ئالۋاڭ

ـــان ـــشىلهرنىڭ ق ـــېلىق ۋه كى ـــورىۋېلىش -س ـــى ش تهرىن
سىياسهتلىرى بۇ دىن ۋه دىندار پوپ راھىبالرغا قارشى ئىچكى 

رنىــڭ قولىــدىكى دىــن ئۇال. ئۆچمهنلىــك پهيــدا قىلغــان
شۇنىڭ . كىشىلهرنى قۇل قىلىشنىڭ دهستىكىگه ئايالنغان

ـــارهتلهنگۈچى،  ـــۈچى، ھاق ـــانلىق ئېزىلگ ـــۆپ س ئۈچـــۈن ك
ــاھهق پهرز خورالنغــۇچى كىــشىلهر چېركاۋن ــۆزلىرىگه ن ىــڭ ئ

قىلغان ھاقارهتلىك قائىدىلىرىـدىن ئىنتىقـام ئېلىـشنىڭ 
ـــڭ  ـــپ، دارۋىننى ـــېس قىلى ـــى ھ پۇرســـىتى كهلگهنلىكىن

غا بىھۆرمهتلىك قىلىشىدىن قهتئىينهزهر چېركاۋغا »ئىنسان«
  . سهپسهتىسىگه ھهمكارالشقان» تهدرىجىي تهرهققىيات«قارشى 

) تولۇپ تاشـقان غهزهپ ۋه قىزغىنلىـق ئىچىـده(ئىشالر 
نىڭ ۋۇجۇدى »ئىنسانىيهت«مۇقهددهسلىكى قانداقال بولسۇن، 

هن دهپ ســۈپهتلهنگهن چېركــاۋالرنى پاچــاقالپ تاشــالش بىــل
دىننـى پاچـاقالپ تاشـالش ۋه دىنغـا ... توختاپ قالمـاي، 

ئاالقىدار بارلىق ئۇقۇمالر ۋه مهناالردىن چىقىپ كېتىش بىلهن 
  . ئاخىرالشتى
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. ياۋروپا ئهنه شۇ كۈندىن باشالپ تىپىك رۇملۇققا ئايالندى
. خۇداسىز، بۇتپهرهست، ماددىزمچى، ئاتىئېزمچىالرغا ئايالندى

 بىلگىلى بولىـدىغانئارقىلىق   ئهزاالرسهزگۈماددا بولمىسا، 
ماددىي . لمىسا ئىشهنمهيدىغان بولدىبو ئىشىنىدىغان، بولسا

مهنــپهئهت ئېلىــپ كهلمهيــدىغان ھهرقانــداق نهرســىنىڭ 
  . چاقىرىقىنى تىڭشىمايدىغان، ئىجرا قىلمايدىغان بولدى

ماددىي جهھهتتىكـى ئاشـۇ دولقـۇنالر كېڭىيىـپ ھهمـمه 
ــ ــمه س ــى ۋه ھهم ــدى تهرهپلهرن ــگه ئال ــۆز ئىچى ... اھهنى ئ

ـــئهنىلهر ۋه  ـــالق، ئهن ـــن، ئهخ ـــساد، دى ـــىي، ئىقتى سىياس
قىلىرى كىشىلهنرىڭ ئۆزئارا بولىدىغان مۇناسىۋهتلىرى، ئـاال

تــارىخ مــاددىي نۇقتىــدىن ... مــاددىي نۇقتىــدىن قارالــدى 
ــالىيهتلىرى . چۈشــهندۈرۈلدى ــاتىي پائ ــسانىيهتنىڭ ھاي ئىن

  . جىنسىي نۇقتىدىن چۈشهندۈرۈلدى
ـــان  ـــسانغا بولغ ـــڭ ئىن ـــسى دارۋىنىزمنى ھهر ئىككىلى

ــدى ــىدىن بولغانى ــڭ سوزۇلۇش ــاددىي . ئۇقۇمىنى ــارىخنى م ت
نۇقتىدىن چۈشهندۈرۈش پۈتۈن ھاياتلىقنى ماددىي نۇقتىدىن 

ئىچـمهك -ئىنسانىيهت تارىخى يېمهك. چۈشهندۈرۈش بولدى
مـاددىي كـۈچ . ئىزدهشتىن ئىبـارهت تارىخقـا ئايالندۇرۇلـدى

ئۇنىـڭ پىكىرلىـرى ۋه . ڭ ھايـاتىنى بهلگىلىـدىئىنساننى
تۇيغۇالر -پىكىرلهر، ھېس. ئهقىدىلىرىنى بارلىققا كهلتۈردى

ئـۇ . قىممىـتىگه ئىـگه ئهمهس-ۋه ئهقىدىلهر ئۆزلـۈك زاتـى
ھايات رېئاللىقىدا . كىشىلهرنى ھهرىكهتلهندۈرگۈچى ئهمهس

ئۇالرنىڭ ئهمهلىي پائالىيهتلىرىنىڭ چېرتىيوژلىرىنى سىزىپ 
ــۇ ئهمهسبه ــاددىي . رگۈچىم ــسادىي ۋه م ــۇ ئىقتى ــى، ئ بهلك
ئـۇ . نىڭ اليىقى ۋه ئۇنىڭغا باغالنغۇچى ئىدى»تهرهققىيات«

ــاكى ئهخــالق دهپ  يهرده ئىــسمى دىــن دهپ ئاتىلىــدىغان، ي
ئاتىلىدىغان، ياكى ئهنئهنىلهر دهپ ئاتىلىـدىغان تۇراقلىـق 
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قىسقىـسى، مـۇتلهق ھالـدا ھېچقانـداق . قىممهتلهر يـوق
ىق نهرسه يـوق، ئـۇ يهردىكـى نهرسـىلهر ھهر لهھزىـده تۇراقل

  . ئۆزگىرىپ، ئالمىشىپ تۇرىدۇ
ھهربىر دهۋرنىڭ ئۆزىگه مۇناسـىپ كېلىـدىغان، ئۆزىـدىن 
باشقا دهۋرلهرگه مۇناسـىپ كهلمهيـدىغان چۈشـهنچىلىرى ۋه 

  . قىممهتلىرى بولىدۇ
ــشىدا  ــڭ قارى ــئهنىلهر ... ئۇالرنى ــالق ۋه ئهن ــن، ئهخ دى

رىنىــڭ ئۇقــۇملىرى ۋه ئاشــۇ دهۋرنىــڭ زۆرۈر فېئــودالىزم دهۋ
ئهمما، سانائهت دهۋرىـگه دىـن، ئهخـالق ۋه ... تهقهززالىرى 

بۇ ئـازادلىق دهۋرى، ئهركىنلىـك . ئهنئهنىلهر كېرهك ئهمهس
يېڭى ئۇ ئۆزىگه ھۆكۈمران بولغان سايمانغا ئوخشاش، . دهۋرى

ــى  ــهنچىلهر ۋه يېڭ ــۇمالر، چۈش ــالق«ئۇق ــا »ئهخ ــى بارلىقق ن
. بۇ يېڭى ئۇقۇمالر ئىچىده دىن دېگهن گهپ يوق. ىكهلتۈرد

پهن ۋه سانائهت دهۋرىده دىننىڭ -چۈنكى، ئىنسانىيهت ئىلىم
ئۇالرنىـڭ دىـن ۋه . سىزىقلىرىدىن ھالقىـپ كهتتـى-چېگرا

ــايه ــسانه ھېك ــڭ ئهپ ــڭ خۇراپاتلىرىنى ــۆچهكلىرىگه -ئۇنى چ
ئــۇ كــۆزده كــۆرگىلى، قولــدا تــۇتقىلى . ھــاجىتى قالمىــدى

ــدىغان ر ــاۋاتىدۇبولى ــىدا ياش ــاللىق دۇنياس ــسالر ۋه . ېئ ھې
ــــــى ۋه . ســــــهزگۈلهر رېئاللىقىــــــدا ياشــــــاۋاتىدۇ دىنن

پىكىرلهرنىـڭ ھهممىـسىنى ھېـسالر ۋه » مېتافىزىكىلىق«
شۇنىڭ ئۈچۈن . سهزگۈلهر ئارقىلىق بىلىش مۇمكىن بولمايدۇ

ۋه تهرهققىي قىلىشىغا ماس » ئۆسۈشى«ئۇ ئىنسانىيهتنىڭ 
مكىن بولمايــدىغان يىــراق ئــۇ قــايتىش مــۇ. كهلمهيــدۇ

  . ئۆتمۈشنىڭ يالدامىسى، قالدۇق تهسىرلىرى
ئىنــسانىيهتنىڭ پائــالىيهتلىرىنى جىنــسىي نۇقتىــدىن 
ــپ  ــسانىيهت ئېلى ــۇكى، ئىن ــۇنى ش ــنىڭ مهزم چۈشهندۈرۈش
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بارىدىغان ھهرىكهتلهرنىڭ ھهممىسىنى جىنسىيهتكه باغالپ 
  . چۈشهندۈرىدۇ

نسىي لهززهت بوۋاق جىنسىي لهززهت بىلهن ئېمىدۇ، جى
بـاش مـالتىقىنى . بىلهن سىيىدۇ ۋه چـوڭ تهرهت قىلىـدۇ

ئانىسى تهرهپكه جىنـسىي . جىنسىي لهززهت بىلهن شورايدۇ
بالىدا ئانىسىغا مايىل » دادا«. مايىللىق بىلهن ئىنتىلىدۇ

ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان ئهنه شۇ جىنسىي ئاشىقلىققا توسقۇنلۇق 
 بارلىققــا كهلــگهن قىلــسا، بالىــدا ئانــا تهرهپــكه مــايىللىق

سېزىمالر ئېغىر توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، روھىي -جىنسىي تۇيغۇ
. جهھهتتىن سىقىلىش ياكى تارتىنچاقلىق ئۆسـۈپ قالىـدۇ

لهر بارلىققا »قىممهت«مۇشۇ ئېغىر بېسىم ۋه ئۆسمىلهردىن 
ۋىجدان بارلىققا -دىن، ئهخالق، ئهنئهنه ۋه ئىدىيه. كېلىدۇ
ئىنـتىلىش ھهردائىـم -لېكىن، جىنـسىي تـۈرتكه. كېلىدۇ

ئاشۇالرنىڭ كهينىده ھهقىقىـي ھهرىكهتلهنـدۈرگۈچى تـۈرتكه 
شــۇنىڭدىن كېــيىن دىــن، . بولــۇپ ئىزچىــل داۋاملىــشىدۇ

» روھىي بېسىم«ئهخالق ۋه ئهنئهنىلهرنى بارلىققا كهلتۈرگهن 
زهھهرلىك ۋه پسىخىكا ھهرىكىتى بولۇپ، ئۇنىڭدىن روھىي ۋه 

ۇشـلۇق كېـسىلى، روھىــي ئهسـهبىيلىك ئىزتىـراپالر ۋه گوم
ئىنـسانىيهت پسىخىكىـسىدىكى . كېسهللىك پهيـدا بولىـدۇ

ـــــى  ـــــي جهھهتتىك ـــــساننىڭ روھى ـــــشالردا ئىن چېلىشى
  . ئاكتوئاللىقىنى بىھۇده چېرىتىپ تاشاليدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسانىيهتنى ھهرخىل نامالر ئاستىدىكى 
كېشهن -زهنجىر) دىن، ئهخالق، ئهنئهنه ناملىرى ئاستىدىكى(

قاقالردىن قۇتۇلۇپ ئهركىـن پهرۋاز قىلىـشى ئۈچـۈن بـۇ ۋه تا
ــايىللىقنى(بېــسىمنى  ئهركىــن قويۇۋېتىــپ، ) جىنــسىي م

  . دادىنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچراتماسلىقى كېرهك
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مۇشۇ ئىككى ئۇقۇمدىن يولغا » تهرهققىيات«ياۋروپادا يېڭى 
  . چىقتى

  . ئۇ ئۈزۈپ ھايۋانىي ئاساسقا تايىنىپ چىقتى
دارۋىن تهپسىر قىلغاندهك نهخ تهدرىجىي چۈنكى، ياۋروپا 

. نىڭ ئۆزى بولغانىدى»ئىنسان«تهرهققىي قىلغان ھايۋانىي 
ــداق زىيادىلىــك يــوق ــۇ ئىــساننى . بۇنىڭــدا ھېچقان ــا ب مان

ئىنسانىي نۇقتىدىن چۈشهندۈرمهي، ھايۋانىيلىققا تهۋه ماددىي 
نۇقتىدىن چۈشهندۈرۈلگهن بۇ ئۇقۇمالر ياۋروپادىكى ۋه باشـقا 

ردىكى دارۋىــن تارىختــا ئىبــاره ئىــشلهتكهن ھــايۋانىي جــايال
ياۋروپـا ئۆزىنىـڭ بـۇ . ئادهملهرگه اليىق، ئاشۇالرغا مۇناسىپ

ــئهنه  ــالق، ئهن ــن، ئهخ ــىيرىلىش، دى ــۆۋهنگه س ــى ت قېتىمق
كېسىل قوپقۇرۇق بولۇش ھهرىكىتىده -ئۇقۇملىرىدىن ئۈزۈل

مانـا بـۇ . بىنورمال، تهرتىپسىز ھالدا سـىيرىلىپ چۈشـتى
ىلىپ چۈشۈشته ھاياتلىقنىـڭ ھهمـمه تهرهپلىرىـدىكى سىير

روھىي، دىنىـي ۋه ئهخالقىـي قىممهتلهرنىـڭ ھهممىـسىنى 
... پۈتــۈن ھايــاتلىق مــاددا . بىتچىـت قىلىــپ تاشــلىدى

ھايۋانالرچه مهنپهئهتلىنىشكه ھاياتلىق پۈتۈن لىنىيه بويىچه 
چۈنكى، دارۋىنىزمچىالرنىـڭ قارىـشىدا دىـن، . ئۆزگهرتىلدى

ۋه ئهنئهنىلهر ماددىي تهرهپكه نهزهر سېلىشقا قارشى، ئهخالق 
. الر ئىـدى»توسـۇق«ھايۋانالرچه مهنپهئهتلىنىـشكه قارشـى 
خاتىره قىلماستىن، -ئۇنداق بولغانىكهن، بۇ توسۇقالرنى يۈز

بۇ . ئىچ ئاغرىتماستىن دهل ۋاقتىدا چېقىپ تاشالش كېرهك
الرنــى چېقىــپ تاشــالش »رىــشاتكا«توســۇق پهيــدا قىلغــان 

نهزهرىـيىلهر، ئىلمىـي تهتقىقـاتالر ۋه » ئىلمىـي«هريانىدا ج
ــېلىپ،  ــشقا س ــسىنى ئى ــڭ ھهممى ــي تهجرىبىلهرنى ئىلمى

ئىلمىـــي . ... ئۇنىڭـــدىن تولـــۇق پايـــدىلىنىش كېـــرهك
نهزهرىيىلهرنى بارلىققا كهلتۈرۈش ئۈچۈن دىننى خۇراپاتلىق، 



 

 283

خهلقنـى زهھهرلهيـدىغان ئهپيـۇن دېـيىش ... خۇراپىيلىق، 
  . كېرهك

هخالقنى بولـسا ئىنـسانىيهتكه زىيـانلىق كىـشهنلهر ۋه ئ
ھــازىرقى ! ئهنئهنىلهرنىچــۇ؟. بويۇنتــۇرۇقالر دېــيىش كېــرهك

تىتما قىلىۋېتىشكه تېگىشلىك -تىتما» گىگانىت ئهۋالدالر«
  . چېرىپ كهتكهن كونا التا دېيىشك كېرهك

جىنـسىي مۇناسـىۋهت : سهن دهيـسهن! نهزهرىيىلهرنىچۇ؟
ــك« ــۇ ھه» بىئولوگىيىلى ــكهت، ئ ــك«رى » فىزىئولوگىيىلى

ئېھتىياج، ئۇنىڭ ئهخالق بىـلهن ئاالقىـسى يـوق، بـارلىق 
ئۆزىده قوزغالغـان جىنـسىي شـهھۋهتنى قىز ياشالر -ئوغۇل

ــشقا  . »تېگىــشلىك«ئىــستېتىك زوق بىــلهن ئېلىــپ بېرى
ــىۋهت  ــسىي مۇناس ــۈنكى، جىن ــېگهن«چ ــاق ي ــۇ «، »تام س

ئـۇالر . بىلهن ئوخشاش ئىـش» كىيىم كىيگهن«، »ئىچكهن
كۆڭلىنى تىنجىتىش، ئهسهبلهرنى پهسهيتىش، جىسمانىي ۋه 
روھىي جهھهتتىن تولـۇق لهززهتلىـنىش ئۈچـۈن تارتىنىـپ 
ئولتۇرماستىن، بۇ پايدىلىق نهتىجىلىـك ئىـشنى قىلىـشقا 

بۇ ئۇقۇمالر غهرب جهمئىيىتىگه ! ئهركىن ئاتلىنىش كېرهك؟
  . سهل كهبىي شىددهت بىلهن ئاقتى

ئـۆزىگه -ياۋروپا ئـۆز. ا توختاپ قالمىدىئۇ بىرهر توسۇقت
، ›مۇقهررهرلىـك‹، مانـا بـۇ ›تهرهققىيات‹مانا بۇ «: پىچىرالپ

بىرهر كۈچنىڭ ئۇنىڭ يولىدا تۇرۇۋېلىپ پۇتلىكاشاڭ پهيـدا 
ــۇمكىن ئهمهس ــشى م ــۇرۇپ . قىلى ــوغرا ت ــدا ت ــڭ يولى ئۇنى

ــۇچىالرنى  ــدا قىلغ ــاڭ پهي ــاش ..پۇتلىكاش ــدهپ ئات ، نېمى
ـــرهك؟ ـــڭ! كې ـــان، ئۇالرنى ـــده قالغ ـــڭ كهينى  جهمئىيهتنى

ئىپتىدائىي جهمئىيهتنىڭ كاللىـسى بـويىچه ياشـايدىغان، 
قاالق، قاتمال، كهج، مهدهنىيهتسىز، كالال ئىشلهتمهيدىغان 
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دۆت، ھاڭۋاقتى، ئـۇالر غهرهز ئۇقمايـدىغان، چۈشـهنمهيدىغان 
  ! كالۋا ئادهملهر دهپ ئاتاش كېرهك؟

ئۇالر نېمه .  دورىدىشهرقتىكى قولچۇماقچىالرمۇ ئاشۇالرنى
بـۇ توغرىمـۇ يـاكى «ئـۆزىگه -ئـۆز. دېسه شۇنى بىلجىرلىدى

بــۇ نهزهرىــيه . دېــگهن ســوئالنى قويــۇپ باقمىــدى» خاتــامۇ؟
ــدهك  ــاس كهلگهن ــا م شــهرقلىكلهر ... غهربلىكــلهر ھاياتىغ

ھاياتىغا ماس كېلهمدۇ، يوق؟ ئهگهر ئاشۇ جهمئىيهت ۋه ئاشۇ 
ئۆسۈملۈك بولغان بولسا، يهردىكى مۇھىتقا مۇناسىپ تهبىئىي 

مۇناسـىپ كېلىـدىغان بۇ مۇھىـت ۋه شـارائىتقا نىـسبهتهن 
... تهبىئىي ئۆسۈملۈكمۇ، ئهمهس؟ ھېچ ئويلىنىپ كۆرۈلمهي 

  . سوئال قىلىنىپ كۆرۈلمهي قوبۇل قىلىندى
ــدى ــوراپ باقمى ــدىن س ــۇالر ئۆزى ــڭ . ئ ــۈنكى، ئۇالرنى چ

ىپ ئىدىيىسىده بـۇ نهزهرىـيىگه قارىتـا قۇللـۇق شـهكىللىن
قۇلالرنىڭ خوجايىنالر بىلهن ئۇالر دېگهن گهپلهر، . بولغانىدى

ئــۇالر قىلغــان ئىــشالر توغرىــسىدا ســوئال ســورايدىغان، 
ئۇالرغـا ! زاكۇنلىشىدىغان، گهپ تالىشىدىغان ئىش نهده بار؟

ياۋروپانىـڭ خاتـالىق ! بۇنـداق جـۈرئهت قهيهردىـن كېلىـدۇ؟
شىـــشى خوجايىنالرنىـــڭ خاتالى! ئۆتكۈزۈشـــى مۇمكىنمـــۇ؟

ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى قۇلالر تۇرسا، قۇلالر بىـر ! مۇمكىنمۇ؟
ئۇنـداق ئهمهس، ھهرگىـز ئۇنـداق ! نهرسىنى ئۇقامدۇ؟ يـاق

. ئهمهس، ئىشالر ھهرگىز بۇنداق بولماسلىقى كېرهك ئىـدى
جاۋاب ۋه مۇھاكىمه بولمايدىغان ھېچنهرسه مهۋجۇد -سوئال
 پىكىرلهر پهقهت غهربتىن ئىمپورت قىلىنغان ساياق. ئهمهس

ۋه ئۇقۇمالرنىڭ ھهممىسى مۇنازىرىسىز، تهكشۈرۈلمهي قوبۇل 
ــدى ــلىھه. قىلىن ــكۈنىلهر ۋه ئهس ــا ئۈس ــلهر كاتت -غهربلىك

پهنگه ئىگه، -سايمانالرغا ئىگه، بىز ئىگه بواللىدۇقمۇ؟ ئىلىم
قـۇدرهتكه ئىـگه، بىـز ئىــگه -بىـز ئىـگه بواللىـدۇقمۇ؟ كـۈچ
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، بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز بواللىدۇقمۇ؟ ئۇالر بىزنى ئىگىلىۋالدى
  ! ئىگه بواللىدۇقمۇ؟

  ! ... ياق! ... ياق
غهرب دىن يوق دېگهن بولسا دىـن يـوق، ئهخـالق يـوق 

ئادهت، ئهنئهنىلهر يوق دېسه -دېگهن بولسا ئهخالق يوق، ئۆرپ
  ! ئۇ يوق

  ! سىلهر قاالق، مهدهنىيهتسىز كىشىلهرمۇ ياكى نېمه؟
 بولـساڭالر، ئالغـا تهرهققىي قىلساڭالر، ھهزارهتـكه ئىـگه

  ! ئىلگىرىلىسهڭالر بولمامدۇ؟
تهرهققىي قىلمامسىلهر؟ ھهزارهتـكه ئىـگه بولمامـسىلهر؟ 

  ئالغا ئىلگىرىلىمهمسىلهر؟ 
بۇنىڭ ئۈچۈن بىرىنچى بولۇپ ئىسمى دىن دهپ ئاتالغان 

پـۇتىنى، ئىـسمى ئهخـالق دهپ -چېرىپ كهتكهن كونـا التـا
 ۋه بويۇنتـۇرۇقالرنى  كېـشهنلهرئاتالغان دهۋردىن قالغان كونا

ــرهك ــاتتۇرۇپ تاشــلىۋېتىش كې ــز ئ ــۆرۈپ باشــتىن ئېگى ! چ
ئاڭلىسىال ... ئهنئهنىلهر ئاتالغان قاششاقلىقنىڭ سىمۋولى 

ھۆ بولۇپ قۇسقۇسى كېلىدىغان قاتماللىق، كونا رهسمىيهت 
قانداق قىالرمهن ! ... خهپ! ... تۈفى! ... قائىدىلهرنىچۇ؟

ـــېنى ـــۈرۈڭالر! ... س ـــشىڭالرئهرك! ... ي ـــنلىككه ئېرى ! ى
قولۇڭالرغا كېشهن، يولۇڭالرغا -بوينۇڭالرغا بويۇنتۇرۇق، پۇت

ئهي ! توسۇق بولۇۋالغان بۇ رودىپايالرنى چېقىـپ تاشـالڭالر؟
! قىــزالر-ياشـلىق باھـارى ئۇرغـۇپ تۇرغــان باھـادىر ئوغـۇل

ـــدى  ـــان چېرگىن ـــشهنلهپ تۇرغ ـــائىلهڭالر كې ـــىلهرنى ئ س
ئىلهڭدىكىلهر قاالق ئادهملهر، ئا! تهقلىدلهرگه قارشى چىقىڭالر

ســىلهر بولــساڭالر خۇراپاتلىققــا ئىــشهنمهيدىغان، مهدهنىــي، 
  . زامانىۋىي ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان باھادىر ئهۋالدسىلهر



 

 286

سىلهر غهربلىكلهرنى دوراڭالر، ئۇالر قىلغاندهك قىلىڭالر، 
دوست تۇتۇشالر تـوغرا، ئۆزئـارا ھېسـسىيات ئالماشتۇرۇشـالر 

» يوشـۇرۇنچه«ىشالر تـوغرا، سۆيۈشۈشـلهر، توغرا، قوچاقلىش
جىنسىيهت ! جىنسىي مۇناسىۋهتلهر، بوالرنىڭ نېمىسى يامان

تــــــوال كۈچىــــــسهڭالر نېرۋاڭالرنــــــى -ئالدىــــــدا ئــــــاز
  ! راھهتلهندۈرهلهيسىلهر، ئارام ئالدۇرااليسىلهر؟

ـــۋاغا  ـــر پهش ـــتهملىكچىلىرى بى ـــهلب مۇس ـــى س ئهھل
ــپ ئ ــى ئېچى ــسه ئېغىزىن ــېمه دې ــدىغان، ن ــپ يارىماي ىگىلى

تۇرىدىغان بۇ لهببهيچى، ماڭقۇرت قولچۇماقچىالرنى مهسخىره 
جاپا تارتىشتىن دهم ئالغان بودهك قوللىرىنى قىلغان ھالدا، 

سىيالپ ئولتۇردى ۋه مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىده ئاشۇ چاكارالرنىڭ 
چۈنكى، بۇ غالچىالر ! ھهرىكهتلىرىدىن خۇشھال-قىلغان ئىش

لىرىنى يهڭگىللىتىـپ، مۇستهملىكىچىلهرنىڭ ئېغىـر يـۈك
. بهلكى ئاشۇرۇپ ئورۇنالپ، ئۇالرنى دهم ئېلىشقا چىقىرىۋاتاتتى

مۇشـهققهتلهرنىڭ نهچچىـده -ئهمدى ئـۇالر بۇرۇنقىـدهك جاپـا
بىرىنى تارتمىـسىمۇ، كرېـسلودا ئـارام ئېلىـپ ئولتۇرسـىمۇ 

  . ئىشلىرى جايىدا يۈرۈشۈپ مېڭىۋېرىدۇ
ـــوغرا ـــا ! ت ـــايۋياۋروپ ـــشلىك ھ ـــڭ يىرگىنى انىي ئۆزىنى

بىھۇشلىقىدا تۇرۇپ، بۇ ھايۋانىي چۈشكۈنلۈكنىڭ تهرهققىيات، 
لېكىن، . ئالغا ئىلگىرىلهش ۋه يۈكسىلىدىغانلىقىغا ئىشهندى

ئهھۋال شۇنداق بولسىمۇ ياۋروپا تېخىچه پۈتۈن تهرهپلىرىنى 
ھــېلىھهم ئــۇالردا ھهقىقىــي . بــۇزۇپ تاشــلىغىنى يــوق

ڭ ئوچــۇق  بــۇ پهزىلهتلهرنىــڭ ئه.لهر مهۋجــۇد»پهزىــلهت«
» نهتىجه قازىنىش روھى«، »ھهرىكهتچانلىق«نامايهندىلىرى 

تىرىشچانلىق ئۈستىدىكى قاتتىق « ،»ئىنتىزامچانلىق«ۋه 
قارشىلىققا ئۇزۇن «، »مۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق بېرىش-جاپا

ــرىش ــلىق بې ــۇددهت بهرداش ــارلىقالر  ... »م ــۇ ... قات ئاش



 

 287

ئهخالقىـي لهرنىڭ ھهممىـسى چۈشكۈنلهشـتۈرگۈچى، پهزىلهت
بۇزغۇنچىلىق دولقۇنلىرى ۋه ئېچىنىـشلىق شـهرمهندىلهرچه 
ــا  ــامهن بۇزغۇنچىلىقق ــۇ تام ــۇنى بىلهنم ــايۋانىيلىق دولق ھ

ئهگهر ئـۇ يهردىكـى تهرهققىياتنىـڭ نهتىجىـسى (ئۇچرىمىدى 
دهرىجىسىگه بېرىپ يهتكهن بولسا، شۇنىڭدىن » مۇقهررهرلىك«

نياسى گۇمران كېيىن فرانسىيه ۋه ئۇنىڭدىن باشقا ئىچكى دۇ
ئهمما، قۇل قىلىنغان شهرق ). بولغان رايونالر بارلىققا كهلدى

نىڭ ھهممه يۈكلىرىنى ئۈستىگه »تهرهققىيات«ئۇنىڭدا مۇشۇ 
ئالغۇدهك، كۆتۈرۈپ كېتهلىگۈدهك، بوشىشىپ قالمايـدىغان، 
ئازراق مۇددهتتىن كېيىن يېمىرىلىـپ كهتمهيـدىغان ئاشـۇ 

  ! پهزىلهتلهردىن بىرهرسى بارمۇ؟
تــۈركىيه ھۆكــۈمرانلىقى سىياســىتىدىكى بــۇرۇنقى كونــا 
ــى ســهلب مۇســتهملىكچىلىرى سايىــسى  ــاجىزلىق، ئهھل ئ
ئاستىدىكى چاپالشما ئاجىزلىق، پائالىيهتچان، ھهرىكهتچان، 
جانلىق كۈچ بولغان كۈندىكى ئىسالمدىن كېلىپ چىققان، 

پۇتـاق ۋه ئۇنىـڭ -يهر شارىدىكى ھاياتلىقنىڭ ھهربىر شـاخ
ــھ ۋه تومۇرلىر ــجه، پهتى ــكهت، نهتى ــم، ھهرى ــا قهدهر ئىلى ىغ

ئازادىچىلىك يهتكۈزۈپ بهرگهن كۈندىكى ئىسالمدىن كېلىپ 
چىققان قهدىمكى ئۆزلۈك پهزىلهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ۋهيران 

  . قىلىپ تاشلىدى
ـــۇ  ـــهرق ب ـــات«ش ـــتىن »تهرهققىي ـــر تهرهپ ـــا يهنه بى ق

پ تارتىۋېلىنغان ئىنسانىيلىقى پاچاقال. ئېھتىياجلىق ئىدى
قـۇدرىتىنى ئـۆزلىكىگه قـايتۇرۇپ كـېلىش -تاشالنغان كـۈچ

ئېتىبارى -نهپسى، ھۆرمهت-ئۈچۈن سالدۇرۇۋېلىنغان ئىززهت
قىممىتىنى قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن، ئهخالق ۋه -ۋه قهدىر

ئهنئهنىلىرىنـى ئۆزىنىـڭ ئهســلىدىكى مهنبهسـى، يىلتىــزى 
قېتىدا ھاياتىي كۈچكه، ئهمهلىـي -ئۈستىه، كۆڭۈلنىڭ قات
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ايات رېئاللىقىدا ئهمهلىيلهشكهن جانلىق ھهرىكهت كۈچىگه ھ
ئىگه بولغان ساپ ئىسالمىي كۈچ سۈپىتىده قايتۇرۇپ كېلىش 

  . ئۈچۈن تهرهققىي قىلىشقا موھتاج
ـــان  ـــشقا، ھهرقاچ ـــت قىلى ـــتهملىكىچىلهر بىتچى مۇس
ئالدىنئهال ئهجهللىـك زهربه بېرىـشكه دهرىجىـدىن تاشـقىرى 

 قىلغــان نىــشان دهل مۇشــۇ ئهھمىــيهت بهرگهن ۋه رىغــبهت
  . نۇقتىنى نىشان قىلغان ئىسالمىي ھهرىكهتلهردۇر

نىڭ ئېقىپ »تهرهققىياتى«ئهمما، ھايۋانىيالشقان ياۋروپا 
كىـــرىش ئۈچـــۈن مۇســـتهملىكىچىلهر دهرۋازىالرنـــى ئۇلـــۇغ 

مهدهنىيهتلىـك «ئۆزلىرى بۇنىڭدىن ئىلگىـرى . ئېچىۋېتىدۇ
تهربىيىلهپ چىققان، قىلىپ بىر قوللۇق » زىيالىيالر قوشۇنى

زهھهر ئىچـۈرۈۋېتىلگهن ۋه ئىــسالم دۇنياســىنىڭ ئهڭ چهت، 
يىراق جايلىرىغا قهدهر زهھهرلهش ئۈچۈن تهييارالنغان يالالنما، 

ـــارمهن ـــدىن ئات ـــۇللىرى ئىچى ـــارىكهش ق ـــارمهن -ئىج چاپ
مهدهنىيهتنىـڭ غالچىلىرىنى تالالپ چىقىرىـپ، ئاتـالمىش 

  . ۇسۇنايلىرىنى چالدۇرىد-بۇزۇق كاناي
 

       
 

 
بىز ياۋروپاغا قايتىپ ئۇ يهردىكى تهرهققىيات بىلهن يولغا 

  ! چىقايلى
دۇنيانىڭ «دارۋىنىزمنىڭ ئىنسانغا بهرگهن ئۇقۇملىرىدىن 

غـا ھهددىـدىن زىيـاده قىـزىقىش ئۆسـۈپ »ماددىي بۇيۇملىرى
  . يېتىلدى

ــرى  ــدىن بې ــۆرۈش قهدىم ــشى ك ــاۋارالرنى ياخ ــاددىي ت م
: ڭ تۇغۇلما خاراكتېرى، تهبىئىتى بولۇپ كهلدىئىنسانىيهتنى
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ذََّھِب   ﴿   لنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن ال ُزیَِّن ِل
ئايالالر، «﴾ ا َواْلِفضَِّة َواْلَخْیِل اْلُمَسوََّمِة َواَألْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَی

ــۇلالر، ئــالتۇن كۈمۈشــتىن توپالنغــان كــۆپ مــالالر، -ئوغ
ــۈل  ــارهت كۆڭ ــنلهردىن ئىب ــارۋىالر ۋه ئېكى ــاقالر، چ ئارغىم
تارتىدىغان نهرسىلهرنىڭ مۇھهببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق 

ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىده مهنپهئهتلىنىدىغان . كۆرسىتىلدى
).  ئايهت-14 ئال ئىمران سۈره(» شهيئىلهردۇر) باقاسى يوق(

توغرا، مهنپهئهت تاۋارلىرىنى ياخشى كۆرۈشـته يېڭـى نهرسـه 
يــوق، لــېكىن دىــنالر ۋه روھىــي قىممهتــلهر داۋاملىــق 
ــــــشنى  ــــــي قىزىقى ــــــان تهبىئى ــــــپهئهتلهرگه بولغ مهن
تهڭپۇڭالشتۇرۇشنى ئۆزىنىڭ ھهرىكهت مهسئۇلىيىتى قىلىپ 

ۇ تهبىئىـي بۇ تارازنىڭ بىـر پهللىـسىگه بـ. ئۈستىگه ئالغان
رىغبهتنى قويسا، يهنه بىر پهللىسىگه يهر شارىدىكى تاۋارالردىن 

: تېخىمۇ ئۈستۈن، تېخىمۇ مهڭگۈلۈك قىممهتلهرنى قويىـدۇ
ُقْل َأُؤَنبُِّئُكم ِبَخْیٍر مِّن َذِلُكْم ِللَِّذیَن اتََّقْوا ِعنَد َربِِّھْم َجنَّاٌت  ○َوالّلُھ ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب ﴿

ِھ        َتْجِري مِ   ﴾ ...ن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوَأْزَواٌج مَُّطھََّرٌة َوِرْضَواٌن مَِّن الّل
يهنى (ئالالھنىڭ دهرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزهل جاي «

شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىسىغا ئهمهس، جهننهتكه (باردۇر ) جهننهت
 ئېيتقىنكـى،) قهۋمىڭگه! ئى مۇھهممهد(، )قىزىقىش كېرهك

زىننهتلىـرى ۋه -يهنـى دۇنيانىـڭ زىبـۇ(سىلهرگه ئۇالردىنمۇ 
ــدىنمۇ ــپ ) نېئمهتلىرى ــىلهرنى ئېيتى ــان نهرس ــشى بولغ ياخ

بېرهيمۇ؟ تهقۋادارالر ئۈچۈن پهرۋهردىگارى ھوزۇرىدا ئاسـتىدىن 
ــۇپ،  ــنهتلهر بول ــدىغان جهن ــپ تۇرى ــتهڭالر ئېقى ــۇالر(ئۆس ) ئ

ۈپتىلهر بار، پاك ج) جهننهتلهرده. (جهننهتلهرده مهڭگۈ قالىدۇ
سـۈره ئـال (» يهنه ئالالھنىڭ رىزاسى بار) تهقۋادارالر ئۈچۈن(

  ).  ئايهتلهر-15 ‐‐ 14ئىمران 
دىننىڭ چېگرا دائىرىسى ئىچىدىكى ھاياتلىق، بولۇپمۇ 
ئىسالمىي پىكىر چېگرا دائىرىسى ئىچىدىكى ھاياتلىق، دۇنيا 
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 تاۋارلىرىدا نازاپهتلىك بولۇشنىڭ ئهڭ كاتتىسىنى ۋۇجۇدقـا
بۇ ئىسالمدىكى نهپىسنى . چىقىرىشتا ئۆز ئىپادىسىنى تاپتى

تــاۋارالر بــۇزۇپ قويمىــدى يــاكى ئــازدۇرۇپ ھــايۋانىيلىق 
نورمـال بولغـان بهلكـى، . سهۋىيىسىگه چۈشۈرۈپ قويمىـدى

  . تهڭپۇڭ ھالهتنى بارلىققا كهلتۈردى
جهريانىدا » تهرهققىي قىلىشى«لېكىن، ياۋروپا ئۆزىنىڭ 

. دائىرىسىدىن پۈتۈنلهي چىقىپ كهتتىچېگرا -دىننىڭ چهك
ماددىي مهنپهئهتكه بولغان قىزىقىشنى تهرتىپكه سالىدىغان 

شـۇنىڭدىن كېـيىن . الردىنمـۇ چىقىـپ كهتتـى»ئىنتىزام«
چېگرىسىز ھالدا ماددىي -تهرتىپلىك، ئىنتىزامسىز ۋه چهك

  . مهنپهئهتلهر ئىچىگه غهرق بولۇپ كهتتى
لېكىن، ئـۇ بىـرهر . جىنسىي مهنپهئهتلىنىش باشالندى

ئۇنىــڭ بىــر ئىــزدا توختــاپ . توختامــدا توختــاپ قالمىــدى
ئهنه شــۇ ئالالھنىــڭ . قالمايــدىغانلىقى تهبىئىــي ئىــدى

تارىخنىڭ ھهرقايسى باسقۇچىدىكى ئىنسانالردا جارىي قىلىپ 
تارىخ ھهزارهتلىـرى ئىچىـدىن قايـسى . كهلگهن قانۇنىيىتى

زىقىش سـىڭىپ ھهزارهتكه مهنپهئهتكه ھهددىـدىن زىيـاده قىـ
كىرگهن ھامان، ئۇ ئالدى بىلهن جىنسىي مهنپهئهتلىـنىش 

ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ھاياتلىقنىـڭ ھهربىـر . بىلهن باشالندى
ــقىرى  ــدىن تاش ــڭ دهرىجى ــاددىي مهنپهئهتنى ــدا م پۇتاقلىرى

پـاراغهت، -مهنپهئهت ناھايهتته راھهت. ئۇچقۇنلىرى كۆرۈلدى
  . باردىمهشرهپلهرگه ئېلىپ -ئىشرهت ۋه بهزمه-ئهيشى

دولقۇنىنىڭ ھـالىمۇ » تهرهققىيات«ياۋروپادا كۆتۈرۈلگهن 
ھوسۇل دۇنياسىدىكى سانائهت -ئۇنىڭغا مول. شۇنداق بولدى

يېڭى ھاياتلىق . تېخنىكا تهرهققىياتى ياردهم بهردى-ۋه پهن
سانائهتنىڭ مهھسۇلى بولغـان كىنـو، رادىئـو، تېلېـۋىزىيه، 

جاھازىلىرى، -ئۆيئىپتىخارلىق ماشىنىالر، بايۋهچچىلهرچه 
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لىرى بىـلهن تولـۇپ »خۇشاللىق«راھهتلىك چۈشهكلهرنىڭ 
ـــاتلىقىنى . تاشـــتى ـــانائهت ھاي ـــتۈرۈش«س ۋه » گۈزهللهش

ــىتىلهرنى كهڭ ــارلىق ۋاس ــۈن ب ــنهتلهش ئۈچ ــده -زىن كۆلهم
ــازدۇرغۇچى،  ــدىغان ئ ــۆزنى چاقنىتى ــۇنى ك ــشلهتتى ۋه ئ ئى

  . جهزبىدار كۆرۈنۈشلهر بىلهن ئوتتۇرىغا چىقاردى
  . تهكتىده ئهيىب يوق-دا ۋه بۇنىڭ تېگىبۇنىڭ

سايمانالردا -تهرهققىياتتا ۋه ئۇ بارلىققا كهلتۈرگهن ئۈسكۈنه
لېكىن، ھاياتلىققا ھۆكۈمرانلىـق . ھېچقانداق ئهيىب يوق

  . ده ئهيىب بار»قىممهتلهر«قىلىدىغان 
ھوســـۇل تـــۈرلىرىگه نـــازىرلىق قىلىـــدىغان -مـــول

نىـشانى ۋه -هقسهتكىشىلهرنىڭ نهزىرىدىكى ھاياتلىقنىڭ م
غهرىــزى نــېمه؟ ۋه بــۇ مهھــسۇالتالر تهلقىــن قىلىنغــان 

  نىشانى ۋه غهرىزى نېمه؟ -كىشىلهرنىڭ مهقسهت
نىـڭ مهزھهب مهيـدانى توغرىـسىدىكى، »كاپتالىزم«بىز 

ــول ــڭ -ئۇنىــڭ م ــولى ۋه كاپتالالرنى ــشىش ي ھوســۇلغا ئېرى
ـــۆنتىكىگه  ـــانال چ ـــسمىنى ئاس ـــلىق قى ـــدىنىڭ ئاساس پاي

نـى كاپالهتلهنـدۈرۈش »للـۇقونوپوم«ئۈچـۈن كىرگۈزۈۋېلىش 
ــش  ــسىيه قىلى ــۈرگهن ئېكىسپوالتات ــا كهلت ــۈن بارلىقق ئۈچ
ـــدهللىرىگه  ـــق جې ـــسىدىكى مهزھهبۋازلى ـــرى توغرى غهرهزلى

  . ئارىالشمايمىز
  . بىزنىڭ نهزىرىمىزدىكى مهسىله ئۇالردىن بهكمۇ چوڭقۇر

ھوسـۇلنى قولغـا كهلتۈرۈشـتىكى -ئهگهر كاپىتالالر مول
ــــىددهتلى ــــسه، ش ــــالىزمچه ئىشلهتمى ــــۇلنى كاپت ك ئۇس

ــېلىش  ــدا ئ ــق پاي ــدهك داۋاملى ــسىيالىزمچىالر ئېيتقان سوت
بىردىنبىر ئاساسلىق نىشانى بولسا، ئۇنداقتا بۇ ھوسۇلالرغا 

  . ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇنىڭدىن باشقا بىر يولدا ماڭىدۇ
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بىز ئارىالشماقچى بولغان مهسىله دۇنيانىـڭ تاۋارلىرىغـا 
ىزىقىش مهسىلىسى بولۇپ، بۇ قىـزىقىش ھهددىدىن زىياده ق

ئىنسانغا ھايۋانىي نۇقتىـدىن چۈشـهنچه بېـرىلگهن مـاددىي 
. ئۇقۇمنىڭ سىياسىتى ئاستىدا ياۋروپادا تهۋهللـۇت قىلـدى

خهلقئارالىق يهھۇدىي قىساسچىلىرى يهھـۇدىيالردىن باشـقا 
ئۇالرغا تولۇق ھۆكۈمران پۈتۈن مىللهتلهرنى بۇزۇپ تاشالش، 

 مىللهتلهرنىڭ تۈرلۈك ھوقۇقلىرىنى چاڭگىلىغا بولۇش، بارچه
كىرگۈزۈۋېلىــپ، ھوقــۇق مونوپوللــۇقىنى تهســىس قىلىــش 
ــهھۋهت  ــپ، ش ــهھۋهتلهرگه غهرق قىلى ــۇالرنى ش ــۈن، ئ ئۈچ
ــدىن  ــهھۋانىي ئاجىزلىقى ــاكى ش ــتىلهش ي ــدىن يې چۇلۋۇرى
رهھبهرلىك ھوقۇقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىقالرنى 

 ھهددىدىن ئارتۇق قىزىقىش مهسىلىسى  ماددىي تاۋارغاقىلغان
  . ئۈستىده توختىلىمىز

ئىــشالر قانــداقال بولمىــسۇن ماددىغــا ھهددىــدىن زىيــاده 
ھهتتا، ئۇ بۈگۈن پۈتـۈن دۇنيـا . قىزىقىش كهڭ قانات يايدى

ئۇپۇقلىرىغا قهدهر كهڭ تارقالغان يېڭى ھهزارهت سـىمالىرى 
  . بولۇپ قالدى» بىر سىما«ئىچىده 

ا ئۇرۇشى مهزگىلىده فرانسىيىده بارلىققا ئاخىرقى دۇني(
) كهلگهن ۋه ھازىرغا قهدهر باشقا رايونالردا بارلىققا كېلىۋاتىدۇ

ــــازىرقى ۋه  ــــدىكى ھ ــــۈممهتلهر ھاياتى ــــڭ ئ تهرهققىياتنى
كهلگۈسىدىكى نهتىجىلىرى قانداقال بولسۇن، بۇالر ئىچىدىكى 
بىزگه ئهڭ مۇھىم بولغىنى ئۇ چۈشـكهن، ئورۇنالشـقان ھهر 

اندىكى كىـشىلهرگه تهسـىر قىلغـان روھىـي، دىنىـي ۋه ماك
  . ئهخالقىي ئۇقۇملىرىدۇر

دىنىي يۈزلىنىشلهر بىلهن مـاددىي بۇيۇمالرغـا چهكـتىن 
ئارتۇق قىـزىقىش ئوتتۇرىـسىدا روشـهن قارىمۇقارشـىلىق ۋه 

دۇنيـا ) خۇسۇسهن ئىـسالم دىنـى(دىن . سۈركىلىش مهۋجۇد
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نىڭغـا جهڭ ئـېالن مهنپهئهتلىرىنى ھارام قىلمايدۇ يـاكى ئۇ
! ئــى مــۇھهممهد«: »قۇرئـان كهرىــم«بــۇ ھهقــته . قىلمايـدۇ

ئــۆز بهنــدىلىرى ئۈچــۈن ) ئــالالھ تائــاال(ئېيتقىنكــى، كىــم 
ـــــپ بهرگهن ئالالھنىـــــڭ زىننىتىنـــــى  ـــــى (چىقىرى يهن

لـېكىن، دۇنيانىـڭ . دهيـدۇ» ھارام قىلـدى) نېئمهتلىرىنى
ى ماددىي مهنپهئهتلىرىگه چهكتىن ئېشىپ قىزىقىش نهپسىن

 ‐‐نهپسىگه دۇنيا ھاياتىنى . بۇزىدۇ ۋه ئۇنى زهئىپلهشتۈرىدۇ
تىرىكچىلىكنــــى ســــۆيۈملۈك كۆرســــىتىپ، ئــــاخىرهتنى 

لهرنـى »تهكلىـپ«ئۇنتۇلدۇرىدۇ ۋه ئاخىرهتكه چېتىلىدىغان 
ئۇنتۇلدۇرىدۇ ھهم ئاشۇ بۇيـۇمالردىن چهكلهيـدىغان مهھـرۇم 

دىـن ئـۆزىنى قاچۇرىـدىغان قىلىـپ »تۈزۈملهر«قالدۇرغۇچى 
  . قويىدۇ

مانا ئهمهلىيهتته يۈز بهرگهن ھادىسىلهر، نهپسىلهر ماددىي 
مهنپهئهتلهرگه قانچىكى غهرق بولىـدىكهن يـاكى ھهرقاچـان 

دىننىڭ . غهرق بولىدىكهن، ئۇ دىن مۇھىتىدىن يىراقلىشىدۇ
ـــپكه  ـــڭ تهرتى ـــدىن ۋه ئۇنى ـــۇرۇقلىرى ۋه باغالقلىرى بويۇنت

ن قىلىپ قويىدۇ سالغۇچى نىزاملىرىدىن ئۆزىنى قاچۇرىدىغا
ۋه دىننىڭ يېمىرىلمهس بازىلىرىدىن مهڭگۈ ئايرىلىدۇ ياكى 

  . مهڭگۈ زاۋال تاپىدۇ
مۇستهملىكىچىلهرنىڭ قارا كۆلهڭگىسى ئاستىدا ئىسالم 

ھهزارهت، . كه غهرق بولـدى»مهدهنىيهت«دۇنياسى ئاتالمىش 
تهرهققىيات ياكى بۇنىڭغا ئوخشايدىغان باشقا نامالر ئاستىدا 

- ئارتۇق ماددىيپهرهسلىك ئىسالم دۇنياسىغا ئاستاھهددىدىن
  . ئاستا ئۆمىلهپ كىردى

ئىسالم راھهت ۋاسىتىلىرى بولغان ماشىنا، ئـايروپىالن، 
پاراخوت، تېـز پـويىز، توڭالتقـۇ، كىرئـالغۇ، گـۆش تـوغراش 

-ماشىنىسى ۋه بۇالرغا ئوخشايدىغان ۋاقىتنى تېجهپ، جاپا
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ىق ســـايمان ۋه مۇشــهققهتنىڭ ئالـــدىنى ئالىــدىغان بـــارل
تهكتىـدىن ئېلىـپ -تېگـى. ئۈسكۈنىلهرنى ھارام قىلمىدى

ئېيتقاندا، كىنونىڭ ئۆزىنى ھارام قىلمىدى، رادىئونى ھارام 
لېكىن، ئىسالم . قىلمىدى ۋه تېلېۋىزورنى ھارام قىلمىدى

ئىشرهتۋازلىق روھىغا، تۈگهشتۈرگۈچى زهئىپانىلىك -ئهيشى
رادىئو ئۇزۇللىرى ئۇالپ تىياتىر، -كىنو. روھىغا قارشى تۇرىدۇ

تارقاتقان ۋه ئومۇمالشتۇرغان ئهخالقىي بۇزۇقچىلىقالرغا قارشى 
بېرىلىۋاتقان ۋه ئورۇنالشتۇرۇلۇۋاتقان پروگراممىالرنىڭ . تۇرىدۇ

پۈتۈن ھاياتلىقنى چۈشكۈنلهشتۈرۈپ، خۇددى توپا بىلهن تهڭ 
قىلغۇچى جىنسىي لهززهت لهھزىلىرىنـى كۆرسىتىـشلىرىگه 

  . دۇقارشى تۇرى
ــدا يهپ ــاچكۆز گال ــسۇن، ئ ــداقال بول تويمــاس -ئىــش قان

ئۇ ھهزارهت ۋه مهدهنىيهتنىڭ . شهرققه قهدهر سوزۇلدىغهربتىن 
دهپ نام ئالدى ۋه ئـۇ » تهرهققىيات«چىرايلىق نامى بىلهن 

ــۇچى  ــۇرۇنقى يېقىتق ــان ب ــشقا قارىتىلغ ــسالمنى يېقىتى ئى
  . ئامىلالرنىڭ ھهممىسىگه سهپلهپ بېرىلدى

 
       

 
 

  . ئايالالر تېمىسى: ئاخىرقى تېما
ـــازادلىق ھهرىكهتلىـــرى، باراۋهرلىـــك ھهرىكهتلىـــرى،  ئ
ئازدۇرۇش ھهرىكهتلىرى، بۇ ھهقتىكى قىسسىلهر بهك ئۇزۇن، 

  . بۇ ئورۇندا تهپسىلىي بايان قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق
بورمىالنغان «ۋه » تهقلىدلهرگه جهڭ«مهن بۇ توغرىلىق 

  .  كىتابالردا تهپسىلىي توختالغانىدىمدېگهن» ئىسالم
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بىزگه بۇ يهرده ياۋروپادىكى ئايالالر ھهرىكىتىنىـڭ ئاشـۇ 
ــۆره  ــارائىتالرغا ك ــسادىي ش ــائىي ۋه ئىقتى ــى ئىجتىم يهردىك

ھهرىــكهت ئىكهنلىكىنــى، ئهگهر بــۇ يهردىكــى » مهنتىقىــي«
قهۋملهر ئۇ يهردىكى قهۋملهر ئىمان كهلتۈرمىگهن نهرسىلهرگه 

ۈرگهن بولسا، ياۋروپادا بولۇۋاتقان كۆرۈنۈشلهرنىڭ ئىمان كهلت
» مۇقهررهرلىـك«نهخ ئۆزىنى بۇ يهرگه كۆچـۈرۈپ كېلىـدىغان 

بولمىغانلىقىنى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسالم دۇنياسىدا ئاشۇ 
» زۆرۈرهت«يهردىكى كۆرۈنۈشلهرنى ئهينهن كۆچۈرۈپ كېلىشنىڭ 

 بۇ يهرده شارائىتالرنىڭئهمهسلىكىنى، چۈنكى ئۇ يهرده مهۋجۇد 
مـۇتلهق مهۋجــۇد ئهمهسـلىكىنى، ئاشــۇ يهردىكـى ئايالالرغــا 
ــۇلمان  ــڭ مۇس ــائىي مۇھىتنى ــان زوراۋان ئىجتىم قارىتىلغ
شهرقىده مهۋجۇد ئهمهسلىكىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئـۇ يهرنىـڭ 
ئهندىزىلىرى ۋه سۈرهتلىرىنى بۇ يهرگه كۆچۈرۈپ كېلىشنىڭ 

ـــلهن » مۇقهررهرلىـــك« ـــان قىلىـــش بى ئهمهســـلىكىنى باي
  . كۇپايىلىنىمىز

بىـــز بۇنىڭـــدىن ســـهل بـــۇرۇن ۋه باشـــقا كىتـــابالردا (
مۇسـۇلمان ئايـال ئۈسـتىگه چۈشـكهن زۇلـۇم، ) ئېيتقاندهك

جاھالهت ۋه قۇللۇقنى يـوقىتىش بىـلهن ئىـسالمغا ئوچـۇق 
مۇخالىپ كېلىدىغان ھايۋانىيلىق ئوتتۇرىسىدا جهمئىيهتنى 

اتىغـا بۇزۇپال قالماسـتىن، بهلكـى ئايـال كىـشىنى ئايـال ز
قىزىقىدىغان بارلىق شهھۋانىيالشقان جهمئىيهت ئىگىلىرىگه 
ئويۇنچۇق، كۆڭۈل خۇشى ۋه ئىچ پۇشىقى چىقىرىدىغان بۇيۇم 
ھالىتىگه كهلتۈرۈپ قويىـدىغان ۋه شـهھۋهتلىرىنى تۆكـۈپ، 
ــارائىت  ــشقا ش ــالتىلىرىنى بوشىتى ــهھۋهت خ ــان ش ھهرقاچ

شۇ مودىـل ئاھازىراليدىغان نهرسىلهرگه كهلتۈرۈپ قويىدىغان 
كۆرۈنۈشلهرنى قوبۇل قىلىش ئوتتۇرىسىدا ھهقىـقهتهن پهرق 

  . زور
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سانائهت جهمئىيىتىدىكى » تهرهققىي قىلىۋاتقان«قىسسه 
ئهرلهرنىڭ ئايالالرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىپ بواللماي، ئايال 
كىشىنىڭ يۈكىنى، ھاجهتلىرىنى ئۈستىگه ئېلىشتىن ئاجىز 

مئىيهتته كۆپ ساندىكى بۇ جه. كهلگهن چاغالردىن باشلىنىدۇ
ئىـشلهمچىلهرنىڭ . كىشىلهر كاپتالىستالر ئۈچۈن ئىشلهيدۇ

چۈنكى، . ئىش ھهققى ئويلىغىنىڭىزدىن نهچچه ھهسسه تۆۋهن
بــۇ يهرده كاپتالىــستالر پايــدىغا كــۆپ ئېرىــشىش تهمهســىده 

ئۇالرنىـڭ . ئىشچىالرنىڭ ئىش ھهققىنى بهك تۆۋهن بېرىـدۇ
يهتته تۇرمۇشنى قامداشقا، ئىش ھهققى سانائهتلهشكهن جهمئى

. بالىلىرىنى بېقىشقا ئاساسىي جهھهتتىن يهتمهيدۇ-خوتۇن
. قىسقىسى، ئهرلهر ئائىله تۇرمۇشىنى كاپالهتلهندۈرهلمهيـدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئايال كىشى ئۆز ھاجىتىدىن ئۆزى چىقىـش، 
ئهرنىڭ تۇرمۇش بېسىمىنى يهڭگىللىتىش ۋه بهزىده پۈتـۈن 

- ئۈچۈن سىرتقا چىقىپ زاۋۇتئائىلىنىڭ يۈكىنى كۆتۈرۈش
. كارخانىالردا ۋه باشقا جـايالردا ئىـشلهشكه مهجبـۇر بولىـدۇ

كارخانىچىالر ۋه زاۋۇت باشلىقلىرى كـۆپ پايـدىنى كـۆزلهپ، 
. پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ ئايالالرنى ئىشلىتىشكه باشاليدۇ
. ئايالالرنى ئىشلىتىشنىڭ كىرىمى كۆپ، چىقىمى ئاز بولىدۇ

 بىلهن بىر زاۋۇتتا ئوخشاش ئىش قىلىدىغان، چۈنكى، ئهرلهر
ئوخشاش ۋهزىپه ئۆتهيدىغان، ئىش قىلىش ۋاقتى تهڭ، ئهرلهر 

. قانچه سائهت ئىشلىسه ئايالالرمۇ شۇنچه سـائهت ئىـشلهيدۇ
لېكىن، بېرىدىغان، ئالىدىغان ئىش ھهققى ئهرلهرنىڭ ئىش 

مانا . ھهققىنىڭ تهڭ يېرىمىغا تهڭ كېلىدۇ، ياكى كهلمهيدۇ
 تهرهققىي قىلىۋاتقـان، كـۆككه پهرۋاز قىلىۋاتقـان ئۇلـۇغ بۇ

ـــاقهت  ـــشىلهرنىڭ ۋىجـــدانى ت ـــالىقالردىن باشـــقا كى ياۋروپ
  !»ئادالهت«قىاللمايدىغان 



 

 297

يۇقىرىقىــدهك ئهھۋالالرغــا ئاساســهن، ئايــال كىــشىنىڭ 
ئۆزىنىڭ تهبىئىي ۋه مهنتىقىي ھوقۇقىنى تهلهپ قىلىشتىن 

ــوق ــسى ي ــقا چارى ــۇ ج. باش ــۇ ب ــېكىن، ئ ــدا تهلهپ ل هريان
. قىلىنىدىغان ۋاسىتىلهرنىڭ ھهممىـسىنى ئىـشقا سـالدى

ــۆزىنى  ــۆزىنى ئاشــكارىالش، تهشــۋىقات، ئ ئىــش تاشــالش، ئ
ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆز . بىلدۈرۈپ قويۇش، نامايىش قاتارلىقالر

مهنپهئهتىگه كېرهكلىك قانۇنالرنى چىقىرىش ئۈچـۈن قـانۇنى 
ى، ئــۇ يهردىكــى چــۈنك. ئورگانالرغــا ئورتاقالشقۇســى كهلــدى

قانۇنالرنى مهنپهئهتدارالر باشقىالرنى ئېكىسپوالتاتسىيه قىلىش 
ــدۇ ــاالپ بهلگىلهي ــۆزى خ ــۈن ئ ــا . ئۈچ ــسالمدىكى ئهھۋالغ ئى

ئوخشاش قانۇنالرنى پۈتۈن بهندىلهرگه ئورتـاق ھالـدا ئـالالھ 
كېيىنچه ئايالالر تېخىمۇ ئىلگىرىلهپ سايالم . بهلگىلىمهيدۇ

نىڭـدىن پارالمېنتقـا قاتنىـشىش ئۇ. ھوقۇقى تهلهپ قىلدى
-ھوقۇقى، كېيىن ھهرخىل ۋهزىپىلهرده باراۋهر بولۇش، تهلىم

ــدى ــۇقى تهلهپ قىل ــۇش ھوق ــاراۋهر بول ــده ب ــۇالر . تهربىيى ئ
  . باشلىغان يولدا باراۋهرلىكنىڭ ھهممه تۈرىنى تهلهپ قىلدى

ـــۆرۈپ  ـــكه چ ـــر تهرهپ ـــان بى ـــلهن ئاللىقاچ شـــۇنىڭ بى
تاراپ، بۇ -هرنى قايتىدىن يۇيۇپتاشلىۋهتكهن دىن ۋه ئهنئهنىل

ــــدا  ــــالالرنى ئهرلهر بىــــلهن تهڭ مهيدان ئىككىــــسىنى ئاي
  . قىستاشمىدىن چهكلهش ئۈچۈن ئىشلهتمهكچى بولدى

بۇ ئهھـۋالالر ياۋروپـادا ياشـاۋاتقان مۇشـۇنداق بوشـلۇققا 
. ۋه مهنتىقىلىق جهھهتتىن ئۇيغۇن كېلهتتى» تهبىئىيلىك«

الغان چۈشكۈنلهشتۈرگۈچى ۋه ياۋروپالىقالرغا ھۆكۈمران بولۇۋ
ئايالالرنىڭ دىن ۋه . بورىۋهتكۈچى مۇھىتالرغا ماس كېلهتتى

بـاراۋهر ھوقـۇق ئهنئهنىلهرنىڭ ؟؟؟؟؟ ئاستىدا ئهرلهر بىلهن 
چــۈنكى، ئهرلهر ئهخالقىــي . تالىشىــشقا تــوغرا كېلهتتــى

ــۆزى  ــدا ئ ــسىز ئهھۋال ــر چهكلىمى ــۇزۇقچىلىقالرنى ھېچبى ب
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يۇ، ئايالالر ئهنئهنىلهر نامى بىلهن -خالىغانچه ئېلىپ باراتتى
  . چهكلىنهتتى ۋه تهقىپ قىلىناتتى

بىــرلهپ -غــا بىــر»ئــۆز ھوقــۇقلىرى«ياۋروپــا ئايــاللىرى 
ئاشۇ ھوقۇقالرنىڭ قاتارىدا بۇزۇقچىلىق ھوقۇقى ۋه . ئېرىشتى

  . مهئسىيهت ئۆتكۈزۈش ھوقۇقىمۇ بار ئىدى-گۇناھ
ى بىلهن بهلكى، رهزىل ئادهمنىڭ ياردىمى ۋه كۈشكۈرتىش

چۈنكى، بۇ . ئهڭ ئاخىرقى ھوقۇقىنى قولغا ئالدى، ئېرىشتى
رهزىل ئادهم شۇنداق قىلغاندا بۇلغانغان، كىرلهنگهن، پاسكىنا 

 گه ئاسـانال ئېرىـشكىلى ‐‐ ئايـالالر جىنـسىيىتى ‐‐تاۋار 
بولىدىغانلىقى، جىنسىيهت شارائىتى ھهرقاچان تهل بولۇپ 

 ئۈچـۈن ھېچقـانچه تۇرىدىغانلىقى، پهس مهقـسهتكه يېـتىش
خوتۇن . كۈچىمهيال ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى

كارخانىالرغا، رهستىلهرگه، -خهق تىجارهت ئورۇنلىرىغا، زاۋۇت
بىـرال ۋاقىتتـا كهسـىپ . يولالرغا چىقتى، چىقىـپ كهتتـى

قىلىش ئۈچۈن، پىتنه پهيـدا قىلىـپ ئـازدۇرۇش ۋه ئېـزىش 
  . ئۈچۈن چىقتى ۋه چىقىپ كهتتى

تهربىيىــسى -هزىـل ئـادهم پهرۋىــدنىڭ جىنـسىي تهلىـمر
. ئاستىدا ئايالالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ھوقـۇقى قولغـا كهلـدى

مــاددىي مهنــپهئهتكه ھهددىــدىن ئــارتۇق قىزىقىــشنىڭ قــارا 
پۈتـۈن دۇنيـا . كۆلهڭگىسىنىڭ نهتىجىسىده چىقىپ كهتتى

ـــــا  ـــــى بۇزۇشـــــنى ۋه ئۇالرغ ـــــسانلىرىنىڭ ئهخالقىن ئىن
لىرى ئارقىلىق ئىگه بولۇش ۋه قامال شهھۋهتپهرهسلىك يول

ـــۇدىي  ـــا يهھ ـــان دۇني ـــالن قىلغ ـــي پى ـــشنى مهخپى قىلى
ــارا  ــشىنىڭ ق ــدۈرۈش ۋه بورىۋېتى ــساسچىلىرىنىڭ يۈزلهن قى

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى . كۆلهڭگىسى ئاستىدا چىقىپ كهتتى
نىـڭ بـارلىق »قىزىقتـۇرۇش«، »ئـازدۇرۇش«ئايال كىـشىگه 
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ت ماھـــارهتلىرىنى ســـهنئه-تېخنىكىلىرىنـــى، ھـــۈنهر-پهن
  . ئۆگهتتى

ــۆگىتىش ۋه ئۆگىنىــشكىال قاراشــلىق  مهســىله پهقهت ئ
ئۆزىنى قالتىس «چۈنكى، ئايال زاتىنىڭ تهبىئىتىده . ئهمهس

كه قىزىقىش ۋه ئۇنى قولغا كهلتۈرۈشكه بارلىق »كۆرسىتىش
لـېكىن، بىـر . ۋاسىتىلهرنى ئىشقا سېلىش خاراكتېرى بـار

يهنه بىر كه، بىر پىكىردىن جهمئىيهتتىن يهنه بىر جهمئىيهت
. بىـرىگه ئوخـشىمايدۇ-پىكىرگه ئۆتىدىغان ۋاسـىتىلهر بىـر

يهنى (ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىدىن مهغرۇرلىنىش، ئهجهبسىنىش 
ــاغالش ــالتىس چ ــشىمايدۇ) ق ــنىلهرگه ئوخ ئــاۋۋالقى . پىت

ئىككىسى مۇباھ ھهم نازاپهتلىك، يهنه بىرى مۇباھمۇ ئهمهس، 
رۋىــدنىڭ قولىــدا ئىنــسان لــېكىن، په. پــاكىزمۇ ئهمهس

تهبىئىتىده يوق، نازاپهت ئىنسان ۋۇجۇدىنى تۈگهشتۈرگۈچى 
بېــسىم دېــگهن تهلقىــنلهر بىــلهن تهربىيىلىنىــپ چىققــان 

ــا« ــك ياۋروپ ــار » ھهزارهتلى ــىتىلىرىنى ئىختىي ــازاپهت ۋاس ن
  . قىلىشنى خالىمىدى

ئۇنداق بولغانىكهن، ئايال كىشى ئـۆز ئهسـلىھهلىرىنىڭ 
 دوئېلغا ‐‐ سېسىقلىرىنى ئېلىپ مهيدانغا ئهڭ پاسكىنا ۋه
قايسى ئهسـلىھهلهرنى ئېلىـپ چۈشـىدۇ؟ . چۈشۈشى كېرهك

ــلىھهلىرىنى،  ــازدۇرۇش ئهس ــلىھهلىرىنى«ئ ــولالش ئهس ، »گ
قىزىقتۇرۇش ئهسلىھهلىرىنى، ئېزىتقۇلـۇق ئهسـلىھهلىرىنى 

ــرهك ــى كې ــدانغا چۈشۈش ــپ مهي ــۇق پهقهت . ئېلى ئېزىتقۇل
ئۇنىڭـدىن باشـقا . ۇشى كېرهكئۆزلۈكنى نىشان قىلغان بول

مهسىلهن، ئۆمۈرلۈك جۈپتى ... غهرهزلهر بولمىسىمۇ، -نىشان
ــنا  ــا ئاش ــاكى ھهتت ــۈرۈش ي ــا كهلت ــى قولغ ــدىغان ئهرن بولى

  . ئوينايدىغان ئهرنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈنمۇ ئهمهس
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ــى،  ــۈنبهلك ــزىش ئۈچ ــال ئې ــش، ئاي ــۇق قىلى  ئېزىتقۇل
ىلـدۈرۈپ قويـۇش، زاتىدىكى جهزبىيهتنىڭ نهقهدهرلىكىنى ب

ئاندىن ھۆكۈمرانلىق كۈچىگه ئىگه ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ 
  ! ... قويۇش ئۈچۈن ئېزىتقۇلۇق قىلىش

سـهلتهنهتكه ... ئهمهلىيهتتىمۇ ئايـالالر ھۆكۈمرانلىققـا 
  . ئىگه

ئىچىپ، -دارۋىن نهزىرىدىكى ھايۋانغا ئوخشىتىلغان، يهپ
ــاد ــدىغان ئ هم كىيىــپ، نهسىللىنىــشتىن باشــقىنى ئۇقماي

  ... مهۋجۇدال بولىدىكهن 
ـــــڭ  ـــــالق ۋه ئهنئهنىلهرنى ـــــد ئهخ ـــــان«پهرۋى -ئارق

دىن يېشىپ قويۇۋهتكهن، پهقهت جىنسىي كۈچ »چۈشهكلىرى
  ... قهسىرىنىڭ قۇلىغا ئايالنغان ئادهمال مهۋجۇد بولىدىكهن 

دۇنيا مهنپهئهتلىرىگه ھهددىدىن زىياده قىزىققۇچى ئـادهم 
ــدىكهن  ــۈمنلىرىنى ئهڭ چــوڭ ... مهۋجــۇدال بولى ... ھۆك

شهھۋهت ھۆكۈمرانلىقى، جهسهت ھۆكۈمرانلىقى ۋه جهسهتنىڭ 
شــــهھۋانىيلىقىنى قوزغاتقۇچىالرنىــــڭ ھهممىــــسى ئــــۆز 

ــدىكى  ــادهم » مهن«ھاياتى ــان ئ ــۈمران بولغ ــوڭ ھۆك ئهڭ چ
ئانــدىن ســهلتهنهت كــۈچىگه دهپ ... مهۋجـۇدال بولىــدىكهن 

ئۇنىـڭ ئايال شۇنى تونۇپ يهتتىكى، » ئېزىتقۇ«بىلىدىغان 
ئهرلهرگه قارىتا جهلپكارلىقى، جهزبىدار ۋه مهھلىيا قىلىشالر 
ــان  ــشقىۋاز ئهرلهرگه بولغ ــهھۋهتكه غهرق ئى ــسېرى ش ئاشقان

  . ھوقۇقى ئېشىپ بارىدۇ
ئۆزلـۈكىنى نىـشان شۇنىڭ ئۈچـۈن ئـازدۇرۇش ئايـالالردا 

ئېزىتقۇلۇقنى ئهرگه ئېرىشىش . قىلغان ئازدۇرۇشقا ئايالندى
ئېرىـــشىش ئۈچـــۈن ئىشلىتىـــشنىڭ يـــاكى ئاشـــنىغا ... 

ئۇ ئومۇمىي ئهرلهرگه ئىشلىتىلىدىغان قورال . زۆرۈرىيىتى يوق
ـــدا ...  ـــڭ ۋۇجۇدى ـــورالنى پهقهت ئهرلهرنى ـــۇ ق ـــالالر ب ئاي
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ـــارلىقىنى« ـــڭ ب ـــۈن » ئۆزلىرىنى ـــدۇرۇش ئۈچ ـــېس قىل ھ
  . ئىشلىتىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا نىشان يوق

ئۆز . اتىدۇئايالالر ھازىر رېئال ئهھۋالدا جاپالىق ئىشلهۋ
مۇشـــهققهتلىرىده بهختـــسىزلىككه -ئىـــشلىرى ۋه جاپـــا

لېكىن، ئايالالر بۇ بهختسىزلىكنىڭ ئـورنىنى . ئۇچراۋاتىدۇ
سهلتهنهت «ئېزىتقۇلۇق يوللىرى ئارقىلىق قولغا كهلتۈرگهن 

ئهرلهرنىــڭ قهلبلىرىـــده . بىــلهن تولدۇرۇۋاتىــدۇ» كــۈچى
بىلهن لىقىنى ھېس قىلدۇرۇش »مهۋجۇد«ئايالالرنىڭ تېخى 

  . تولدۇرۇۋاتىدۇ
ئايالالرنىڭ ئهرلهرگه قارىتىلغان ئېزىتقۇلۇق نهيرهڭلىرى، 

ــنه ــتى-پىت ــتىن ئاش ــۇ چهك ــاتلىرى تېخىم ــا . پاس ئۇنىڭغ
يالىڭاچ . سونايلىرى ياڭرىدى-ياندىشىپ شهيتاننىڭ كاناي

كىنو، يالىڭاچ تىياتىر، يالىڭاچ سۈرهتلهر، يالىڭاچ ئېالنالر، 
ــۇ-يالىڭــاچ ناخــشا -زۇلى، ئىــشقىۋازلىق ھېكــايهرادىئــو ئ

ــت ــاچ گېزى ــۆچهكلىرى، يالىڭ ــسى -چ ــڭ ھهممى ژۇرنالالرنى
  . ئازدۇرۇش ۋه شهھۋانىيلىقنى قوزغاشنىڭ ۋاسىتىسى

ھهممه ... پاساتالر مهيدانىغا ئايالندى -ھهممه جاي پىتنه
بېزهكلىرى كۆزگه چېلىقىپال -جايدا ئايالالر سۈرهتلىرى، ئېالن

. ئىشرهتخانىغا ئايلىنىپ قالدىدۇنيا پاھىشىخانا، . تۇرىدۇ
، ھهزارهت ۋه ئالغا ئىلگىرىلهش نامى »تهرهققىيات«ياۋروپاچه 

دىن، ئهخالق ۋه ... ئاستىدا پۈتۈن ئىنسانىيهتنى قاپلىدى 
ئهنئهنىلهردىن قالغان كىچىككىنه قالـدۇقالرنىمۇ پاچـاقالپ 

  . تاشلىدى
ئۆز ئىشىدا مهغلـۇبىيهتكه ئۇچرىغـان، » تهرهققىيات«بۇ 

لى بۇرۇنال ھهرقايـسى بۇزۇقچىلىـق تۈرلىرىنىـڭ ئېقىـپ خې
كىرىــشىگه شــارائىت ھــازىرالپ بولغــان ئىــسالم دۇنياســىغا 

  . يامرىشى تهبىئىي ئىدى
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ــــالالر  ــــادىكى ئاي ــــازادلىق«ياۋروپ ــــرى » ئ ھهرىكهتلى
ــۇزاكىرىگه  تهقلىــدچىلىكى ئىــسالم ئهللىــرى تهرىپىــدىن م

پـادىن ئـۆز قويۇلماستىن، ئاقىۋىتى ئويلىـشىلماستىن ياۋرو
يۇقىرىـــدا مىســـسىئونېرالر . (پېتــى كۆچـــۈرۈپ كېلىنـــدى

، ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ۋۇجۇد دۇنياسىنى ۋهيران )ئېيتقاندهك
قىلىش ئۈچۈن بۇ ھهرىكهتلهرنى مۇستهملىكىچىلهر ئاشكارا ۋه 

مۇشـۇ ئـازادلىق . مهخپىي ھالدا قوللىـدى ۋه مهدهت بهردى
هلگىنـدى ھهرىكهتلىرى بىـلهن بىـرگه غهربـتىن كهلـگهن ك

ھهمــمه نهرســه ئالــدىن ... ئېزىتقۇلــۇق پهنلىــرى تارالــدى 
ئورۇنالشــتۇرۇش بىــلهن ئۇنىڭغــا ئېرىــشىش ئۈچــۈن تهق 

  . قىلىنغانىدى
  . ئايال ئېزىتقۇلۇق پهنلىرىنى ئۆگهندى» مۇسۇلمان«

ئۆز يۇرتى ۋه ئۆز تىلىدا يالىڭاچ كىنو، يالىڭاچ تىياتىر، 
لى، يالىڭـــاچ يالىڭـــاچ ئۇســـسۇل، يالىڭـــاچ رادىئـــو ئـــۇزۇ
ئېزىتقۇلۇق . ئىشقىۋازلىق ھېكايىلىرىنى تاپااليدىغان بولدى

پهنلىرىنى ۋايىغا يهتكۈزۈپ ئۆگهندى، ئۇنىڭ ئارقىلىق ئازدى 
  . ۋه ئازدۇردى
دېگهن ماۋزۇ » ئايال كىشى«ژۇرنالالر ساھهسىده -گېزىت
مـاھىيىتىنى بىرمـۇبىر -نىڭ تېگى»ئېزىتقۇلۇق«ئاستىدا 

ـــ ـــهندۈرىدىغان، ئاي ـــۇ چۈش ـــدا تېخىم ـــداق قىلغان الالر قان
ــاز(» جهلبكــار«، »جهزبىــدار« » رهڭــدار«، )كهرهشــمىلىك-ن

بوالاليــدىغانلىقىنى ئىــنچىكىلهپ چۈشــهندۈرىدىغان، ھهتتــا 
) تهرجىمانالر-ئۇستاز(ئايال مۇھهررىر -ئىزىپ ئىچۈرىدىغان ئهر

  . بار بولدى
ئهرلهرگه بولغان باشقۇرۇش ھوقۇقى ۋه سهلتهنهت كۈچىنى 

ىدىغان ئۇســــۇلالرنى ئۆگىتىــــدىغان مــــۇئهللىم ۋه ئاشــــۇر
  . مۇئهللىمهلهر بار بولدى
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  ... كوچىالردا ... ئازدۇرۇش ئۆيده، 
  ... ھهرىكهتلهرده ... سۆزده، -ئازدۇرۇش گهپ

مېڭىشتا، ... ياسىنىشتا، ... ئازدۇرۇش كىيىنىشته، 
  ... قاراشتا ... قوپۇشتا، يۈرۈشته، -ئولتۇرۇپ

 ئۆزلۈك توغرىسىدىكى ‐‐ئازدۇرۇش ئايالدىكى » مۇسلىمه«
ئـۇنى ئهرگه ئېرىـشىش يـاكى ئاشـنىغا . ئازدۇرۇشقا ئايالندى

ئىدىيىسى ئازاد . ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىتىش زۆرۈر ئهمهس
نىـڭ يۈزلهندۈرۈشـلىرى بىـلهن ئاشـنا »يـازغۇچىالر«بولغان 

ـــا  ـــۇش ئايالالرنىـــڭ كاتت ـــاكى ئاشـــنا تۇت ... ئوينـــاش ي
  . ىغا ئايلىنىپ قالد»ھوقۇقى«

ــشنىڭ ئهڭ  ــازدۇرمىچىلىق قىلى ــدىكى ئ ــڭ ھاياتى ئۇنى
مۇھىم نىشانى ئهرلهر قهلبىـده ئايالالرنىـڭ بـارلىقىنى، ئـۇ 

ئـۇ . بولمىسا بولمايدىغانلىقىنى ھـېس قىلـدۇرۇش بولـدى
ئۆگهنگهن ئېزىتقۇلۇق بىلىملىرىنىڭ ھهممىـسىنى ئىـشقا 

ئاممىۋىي ... رهستىده، ... يولدا، ... مهكتهپته، . سالدى
ئىــشقىلىپ ئايــالالر ئــۆزلىرىنى ئهرلهردىــن ... رۇنالردا، ســو

ياق ئهر زاتىدىن ئايىمايدىغان، شـاپاق ... قاچۇرمايدىغان، 
  . نهرقى بىئېتىبار نهرسىگه ئايالندى

ــى،  ــلىمه«بهلك ــهرق » مۇس ــى ش ــۇ دهۋردىك ــال مۇش ئاي
ــتىگه تهۋه  ــارتىش«جهمئىيى ــۈن » ئاق ــلهن پۈت ــۈمى بى ھۆك

ــۇش ــپ قۇتۇل ــزامالردىن قېچى ــدىكى نى ــۈللهر ئىچى  ۋه كۆڭ
ئازدۇرۇش رولىنـى جـارى قىلـدۇرۇش جهھهتـلهرده ئۆزىنىـڭ 

شۇنىڭ بىلهن . غهربتىكى ساۋاقداشلىرىدىن ئېشىپ چۈشتى
مۇشۇ دىنـدىن قالغـان ئهڭ كىچىـك قالـدۇقالرنىمۇ ۋهيـران 

ۋه تولۇق ئىشقا ... قىلىدىغان ئاخىرقى ھالقا تولۇقالندى 
  . ئاشۇرۇلدى
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ھازىر ئىسالم زېمىنى، جۈملىدىن پۈتۈن يهر شـارىدا يـۈز 

ياق، سىياسـهتلهر، ! بهرگهن ھهيران قاالرلىق رهزىل ئويۇنالر
-نهيرهڭ، سهپـسهتىلهر، ئىـستراتېگىيىلىك پىـالن-ھىيله

بىـلهن ئىـسالم دۇنياسـىنى، تهدبىرلهر، تاكتىكىالر، ئالـدى 
ان ئېتىقـادىنى ۋهيـر-ئۇنىڭدىن كېيىن پۈتۈن دۇنيا دىنىـي

قىلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغـان نىـشانلىق ھهرىكهتلهرنـى 
  . ياڭى ئاڭلىدىڭىز... كۆردىڭىز 

ئىــسالم دىنــى ئهقىدىــسىنى بىتچىــت قىلىــش ئۈچــۈن 
ئىشلىتىلگهن بارلىق ۋاسىتىلهر، كۆرسىتىلگهن قورقۇنچلۇق 

نىـڭ »كۈچلـۈكلهر«تىرىشچانلىقالر ۋه بۇالرغا يهر شـارىدىكى 
ېلىـپ ھهمكارلىشىـشالردىن يېقىندىن ك-ھهممىسى يىراق

ئىتتىپاقلىشىشالردىن ... بىرلىشىشلهردىن، ... كېيىن، 
  ... ئاڭلىغانسىز ... ، بۇالرنى كۆرگهنسىز... كېيىن، 

ــــۇلمانالرنىڭ  ــــسالم ۋه مۇس ــــتىده ئى ــــارى ئۈس يهر ش
ــــۇنچىۋاال  ــــىز؟ ش ــــويالپ باققانمۇس ــــدىغانلىقىنى ئ قالى

ئهمهس، بىمهنىلىكــلهر، ئالهمــشۇمۇل ئهقىــدىگه ئادهمنىــڭ 
شـهيتاننىڭمۇ خىيالىغـا كېلىــپ قـالمىغۇدهك يــاۋۇزلۇقالر، 

تهدبىرلهر، ياۋۇزالرچه -سىياسىي ۋه ئىستراتېگىيىلىك پىالن
مۇسۇلمان بولغانغـا پۇشـايمان «سوقۇشالر -بېسىمالر، ئۇرۇپ

دهھـشهتلىك ئېزىـشلهردىن » )ئۇنـداق بولمايـدۇ(قىلغۇدهك 
تۇرىدىغانلىقىنى كېيىن يهر شارىدا ئىسالمنىڭ مهۋجۇد بولۇپ 

يـــاكى دىـــنىم ئىـــسالمدۇر دهيـــدىغان مۇســـۇلمانالرنىڭ 
  !مهۋجۇدلۇقىنى ئويالپ باققانمۇسىز؟
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ــاكى  قهيهرده مهن مۇســۇلمان دهيــدىغان مۇســۇلمان ئهر ي
مۇسۇلمان ئايال بولـسا، ئـۇ زېمىننىـڭ قايـسى بۇرجىكىـده 
بولسۇن ۋهيران قىلغۇچى كۈچلهر بىرلىكته ئاقتۇرۇپ تېپىپ 

ئىككىسىنىڭ ھاياتىنى نابۇت قىلىـدىغان، ئـۇ چىقىپ، ئۇ 
ـــۇددى  ـــسبهتهن خ ـــىغا نى ـــۇد بولۇش ـــسىنىڭ مهۋج ئىككى
جهھهننهمنىڭ بىر پارچىسىغا ئايالندۇرۇلغان بۇ كۈنلهرده مهن 

ئايال مۇسۇلماننىڭ مهۋجۇدلۇقىنى -مۇسۇلمان دهيدىغان ئهر
  ! خىيال قىلغانمۇسىز؟

، سىقىلىشنىڭ جهھهننىمى، قىستىلىشنىڭ جهھهننىمى
مۇســۇلمان ئهمهس جهمئىيهتــته يولۇقىــدىغان، نهپــسىي، 
ــدىغان  ــتىن كېلى ــائىي جهھهت ــي، ئىجتىم ــي، روھى پىكىرى
غېرىبلىق جهھهننىمى، قوغلىنىش، مهسـخىره، ئهرزىـيهت، 

  . ھاقارهت ۋه نهپرهتلىنىشنىڭ جهھهننىمى
ــپ  ــشهنلهردىن قېچى ــال كې ــۇلمان ئاي ــهن، مۇس خۇسۇس

ته ئۆزىنى باشـقىالردىن قۇتۇلغان، يالىڭاچالشقان جهمئىيهت
ئايرىپ تۇرىدىغان كهڭ، ئازاده كىيىملهرنى كىيگهن مۇسلىمه 

  . ئايال يولۇقىدىغان كهمسىتىلىش جهھهننىمى
ول      ال ال  «) بۇالرنىڭ ھهممىسىدىن كېيىن( د رس ھ اال اهللا محم

‐‐ بىــر ئــالالھتىن باشــقا ئىــالھ يوقتــۇر، مــۇھهممهد (» اهللا
ــسۇن ئالالھنىــڭ رهھمىتــى ۋه ســاالمى بو ئالالھنىــڭ ‐‐ ل

دهيدىغان ئىنساننىڭ ھازىرغا قهدهر بارلىقى بهك ) ئهلچىسىدۇر
مهن يهنه . غـارايىپلىق-قىزىقارلىق، ھهقىقهتهن ئاجايىـپ

» كهلگۈسى چوقۇم ئىسالمغا مهنـسۇپ«: بۇالرغا قوشۇپ ساڭا
ھهيــران قاالرســهنمۇ؟ گــاڭگىراپ دېــسهم، بــۇ ســۆزۈمدىن 

  !! هنمۇ؟قاالرسهنمۇ؟ ۋهياكى چۆچۈپ كېتهرس
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  !كهلگۈسى ئىسالمغا مهنسۇپ
  
  

  كهلگۈسى ئىسالمغا مهنسۇپمۇ؟ 
مهن بۇ سۆزنى ئېيتسام، بۇ سۆزگه ئىـشىنىدىغان بىـرهر 
ئادهم چىقارمۇ؟ بۇ كىتابتا بىز سۈپهتلهپ ئۆتكهن ئىسالمنى 
بىتچىت قىلىش ئۈچۈن سهرپ قىلىنغان ۋهيران قىلغـۇچى 

غا خاتىمه بېرىش ۋه مۇشۇ تىرىشچانلىقالردىن كېيىن، ئىسالم
مۇنقهرز قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغان يهرلىك ئامىلالرنىڭ 
ھهممىسى ۋه ئالهمشۇمۇل دولقۇندىن كېـيىن، مهن چوقـۇم 
كهلگۈسى ئىسالمغا مهنسۇپ دېگهن بۇ سـۆزنى ئېيتـسام، بـۇ 

  سۆزنىڭ راستلىقىغا ئىشىنىدىغان بىرهر ئادهم چىقارمۇ؟ 
  ! توغرا

ىرى ئىــسالمغا خــاتىمه ئهھلــى ســهلب مۇســتهملىكچىل
ــار بولغــان كــۈچ ــۆز ئىلكىــده ب ــاقهتلهر -بېــرىش ئۈچــۈن ئ ت

ــدى ــهرپ قىل ــسىنى س ــڭ ھهممى ــك، . ۋهھاكهزاالرنى رهزىللى
پهسكهشـــلىك داســـتانى بولغـــۇدهك بهدهللهرنـــى تۆلىـــدى، 

  . چىقىمالرنى تارتتى
ـــا -ئىـــسالم دۇنياســـى كىچىـــك كىچىـــك دۆلهتچاقالرغ

  . پارچىلىۋېتىلدى
سىزىقلىرىدا بۇرۇن - خهرىته، چېگرائىسالم دۇنياسىنىڭ

  . سىزىقالر پهيدا بولدى-كۆرۈلۈپ باقمىغان رهڭلهر
ــپ  ــلىرىدىن ئايرىلى ــڭ قېرىنداش ــر دۆلهت ئۆزىنى ھهربى

قېرىنداشـالر . تۇرىدىغان ئاالھىـدىلىكلىرىنى چىـڭ تـۇتتى
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-جېـدهللهر ۋه تـاالش-ئـاداۋهت، جهڭگـى-ئوتتۇرىسىدا ئۆچ
  . تارتىشالر ئۆكسىمىدى

ــته دىــن جهمئىيهتــتىن، شــهرىئهت ئاشــۇ ھهر بىــر دۆلهت
ئاشــۇ دۆلهتــلهرده دىننــى . ھايــاتلىقتىن ئايرىــپ تاشــالندى

ھاياتلىققا ئېرىشتۈرۈش، دىننى ئهمهلىي، جانلىق، قۇرۇلۇش 
خاراكتېرلىك ھهرىكهتچانلىققا قايتۇرۇپ كېلىش مهقسىتىده 
بارلىققــا كهلــگهن ھهرىكهتلهرنىــڭ ھهممىــسى قارشــىلىققا، 

  . چه قانلىق باستۇرۇشقا ئۇچرىدىرهھىمسىزلهر
ـــدىن  ـــي مهنبهلىرى ـــڭ دىنى ـــالرنى ئۆزىنى ـــمۈر ياش ئۆس
يىراقالشتۇرىدىغان، ئۇنىڭ كۆڭلىده شۈبھىلهردىن باشقا نهرسه 

تهربىيه سىياسىتى باشقىالر تهرىپىدىن -قالدۇرمايدىغان تهلىم
ئىسالم يۇرتلىرىنىڭ ھهممىسىده دىندىن . سىزىپ بېرىلدى

ــدىغان،  ــى نهپرهتلىنى ــاليدىغان، دىنن ــېلىپ تاش ــى س دىنن
قاالقلىق، قاششاقلىق، قاتماللىق ۋه ئارقىدا قالغـانلىق، 

دىن بارلىققا »زىيالىيالر قوشۇنى«چۈشكۈنلۈك دهپ قارايدىغان 
كهلــگهن ئهۋالدالرنــى تهربىــيىلهپ چىقىــشقا شــۇنچىلىك 

مۇستهملىكىچىلهر زىيالىيالر ئوتتۇرىسىدا . ئهھمىيهت بهردى
هن ھهرقانداق ھهرىكهتنى، خۇسۇسهن ئىسالمغا بارلىققا كهلگ

قايتىش ساداسى ياڭرىغان ھهرىكهتلهرنى بىتچىـت قىلىـش، 
ــدىن  ــده يىلتىزى ــۈدهك دهرىجى ــاش كۆتۈرهلمىگ ــدىن ب قايتى

تالقـان قىلىـشقا قـاتتىق ئهھمىـيهت -قۇرۇتۇش ۋه كۇكـۇم
چــۈنكى، زىيــالىيالر قاتلىمىــدىن بــۇ خىلــدىكى . بهردى

ـــــــى ـــــــڭ كۆرۈلۈش ـــــــهلب ھهرىكهتلهرنى ـــــــى س  ئهھل
مۇستهملىكچىلىرىنىڭ ئىككى ئهسىردىن بېرى تارتىۋاتقـان 

مۇشهققهتلىرى ۋه سهرپ قىلغان تىرىشچانلىقلىرىنىڭ -جاپا
ھهممىسىنى بىھۇده خۇراپاتلىق ۋه نهتىجىسىز ھالدا كۆككه 

ـــى ـــرهك بېرهتت ـــورۇۋهتكهنلىكتىن دې ـــهلب . س ـــى س ئهھل
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هتكه مۇستهملىكچىلىرى بۇالرنىـڭ ھهممىـسىده مـۇۋهپپهقىي
  . ئېرىشتى

بىر ئهۋالد ياكى ئهۋالدالرنىڭ ئىسالمغا مهنـسۇپ شـهرقته 
بارلىققا كهلگهن ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ ھهر قاندىقىغا توسۇق 
ۋه داۋانــالر، پۇتلىكاشــاڭالر، توســالغۇالر پهيــدا قىلىــشتا 

  . مۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىشتى
  ! ئۇنىڭدىن كېيىنچۇ؟

-ىسى، تىـنچئۇنىڭدىن كېيىن، ئۆزىنى دۇنيانىڭ ساقچ
ئامانلىقنى قوغدىغۇچىسى دهپ جار سالىدىغان ئامېرىكىنىڭ 
ئۆزىده ئىسالمغا زهربه بېرىش، ئىسالمىي ھهرىكهتلهرگه قارشى 
ــارقىتىش ۋه ناساراالشــتۇرۇش  ــستىئان دىنــى ت ــۇرۇپ، خرى ت
ھهرىكهتلىرىنى پائال قانات يايدۇرۇش ئۈچۈن نهچچه يۈز مىڭ 

يىن نـېمه بولـدى؟ شـۇنىڭدىن كېـ. دولالر سهرپ قىلىندى
ئامېرىكىـدىكى قــارا تهنلىكــلهر ئارىــسىدا ئىــسالمالشتۇرۇش 
ھهرىكهتلىرى ئهۋج ئېلىپ كېتىپ، ئـۈچ يىلغـا يهتمىـگهن 
ۋاقىتتا بـۇ ھهرىكهتنىـڭ ئهگهشـكۈچى ۋه قوللىغـۇچىلىرى 

  .  يېرىم مىليونغا يهتتى‐‐) بهش يۈز مىڭ (500000
تهنلىكلهرنى بۇنىڭغا بهرداشلىق بېرهلمىگهن ئامېرىكا قارا 

ــسالمغا كىرىــشرتىن ۋاز  ــالپ، ئى ــۈرمىلهرگه تاش ــۇپ، ت تۇت
قىيناق، قوپـال -كهچتۈرۈش ئۈچۈن رهھىمسىزلهرچه سوراق

ــازىالش ۋه  ــده ت ــلىۋهتتى ۋه كهڭ كۆلهم ــامىلىلهرنى باش مۇئ
كېيىنكى نهتىجه قانداق بولدى؟ . باستۇرۇش ئېلىپ باردى

ــايم  ــداق ژۇرنىلىنىــڭ بىــر ســانىدا م) Time(ئامېرىكــا ت ۇن
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىسالمنىڭ قارا تهنلىكلهر «: دېيىلىدۇ

ئارىسىدا كهڭ تارقىلىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن 
بىر قاتار تهدبىرلهرنـى بهلگىلىـدى ۋه سىياسـىي قـارارالرنى 

ــاردى ــازىالش، . چىق ــى ت ــارا تهنلىكلهرن ــلهن ق ــۇنىڭ بى ش
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. ىر بولـدىباستۇرۇش ۋه تۈرمىلهرگه قاماش ئهھۋاللىرى ساد
ئهكسىچه، ئىسالم دهۋىتى تۈرمه ئىچىده كهڭ ئومۇملىشىشقا 

نىـشانىغا -ئاشۇ مۇسـۇلمانالر ئۆزىنىـڭ مهقـسهت. باشلىدى
ئۇالرنى . يېتىش يولىدا ھېچقانداق نهرسىگه پهرۋا قىلمىدى

ــدى ــۇپ قااللمى ــدىن توس ــۇق يولى ــاتتىق قولل ــاتتىق . ق ق
ــدى ــالر قورقۇتالمى ــۇل. جازاالش ــۇالر مۇس ــۈنكى، ئ مانالرغا چ

  . »ئايلىنىپ كهتكهن
  ! ئۇنىڭدىن كېيىنچۇ؟

شــۇنىڭدىن كېــيىن ئامېرىكــا ئافرىقىــدىكى ئىــسالم 
كېڭىشىنى توختىتىش ئۈچۈن نۇرغۇن چىقىمالرنى قىلغان ۋه 
ــسالمنىڭ  ــدا ئى ــيىن، ئافرىقى ــدىن كې ــى تۆلىگهن بهدهللهرن
كېڭىيىــشىگه يــول قويــۇش، ئۇنىــڭ بىــلهن تىنچلىــق 

كلىكىنــى، بولمىــسا قــاران كېلىــشىمى ئىمــزاالش كېره
تهنلىكـــلهر قىتئهســـىنى كوممۇنىـــستالرنىڭ ئىگىـــلهپ 

  . كېتىدىغانلىقىنى بايقىدى
زېمىنــــدا ئالالھنىــــڭ نــــۇرى بولغــــان ئىــــسالمنىڭ 
ئۆچۈرۈلۈشىگه يول قويمايدىغان ئىالھىي ئىرادىنىڭ قارشـى 

﴿    : ھهم قىالاليدۇ! نېمىمۇ قىاللىسۇن؟» ئىنسان«تهرىپىده 
ئۇالر « ﴾ ُیْطِفُؤوا ُنوَر اللَِّھ ِبَأْفَواِھِھْم َواللَُّھ ُمِتمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَنُیِریُدوَن ِل

يهنــى ئالالھنىــڭ دىنىنــى ۋه نۇرلــۇق (ئالالھنىــڭ نــۇرىنى 
. ئېغىزلىرى بىلهن ئۆچـۈرۈۋهتمهكچى بولىـدۇ) شهرىئىتىنى

رىنى كاپىرالر يامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ، ئالالھ ئۆزىنىـڭ نـۇ
يهنــى ئۆزىنىــڭ دىنىنــى غالىــب (مــۇكهممهل قىلغۇچىــدۇر 

  ).  ئايهت-8 سۈره -61(» )قىلغۇچىدۇر
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بىز پۈتۈن ئىسالم دۇنياسى ۋه ئۇنىڭدىكى مۇسۇلمانالرنى 

ۋه ئاشۇ ئېقىمالرنىڭ بىۋاسـىته نهتىجىـسى ! قويۇپ تۇرايلى
  ! بولغان غهربكه نهزهر سااليلى

ــى جا ــاپىلىقىنى غهرب دۇنياس ــان، خ ــىنى تارتىۋاتق پاس
تارتىۋاتقان قاقشاتقۇچ روھىي ياالڭتۆشلۈكنىڭ داۋاملىشىشى 
مـــــۇمكىن ئهمهس، مهگهر مۇشـــــۇ بىـــــر ئهۋالد بىـــــلهن 
ئىنــــسانىيهتنىڭ ئاخىرلىشىــــشى تهقــــدىرى ئهزهلىيــــده 

  ... بهلگىلهنمىگهن بولسا 
ئهمما، ئالالھنىڭ تهقدىرىده مۇشۇ ئىنسانىيهت ھاياتىنىڭ 

ىر زامانالرغىچه داۋاملىشىشى بهلگىلهنگهن بولسا، بـۇ يهنه ب
ئىنسانىيهتنىڭ ئۆز  ھوشىغا كهلـمهي، ئـۆزى سـىغىرىلىپ 

سهگهكلىك بىلهن دىقـقهت قىلمـاي چۈشكهن چوڭقۇر ھاڭغا 
  . ئامالى يوق

ـــشكه  ـــشقا، سهگهكلىشى ـــۇ ئويغىنى ـــۇ ئهمهلىيهتتىم ئ
  . باشلىدى

ــــىنىڭ  ــــاجىزلىقنى ھېچنهرس ــــى ئ ــــۇ يهردىك ــــۇ ب ئ
المايـــــــــــــدىغانلىقىنى، ئۇســـــــــــــسۇزلۇقىنى تويغۇز

ـــــۇ،  ـــــسادىي تۈزۈملهرم ـــــدىغانلىقىنى، ئىقتى قاندۇرالماي
ئىلگىرى ھۆكۈمرانلىق نىزامىمۇ، ئىجتىمائىي تهشكىالتالرمۇ 

ھــېچكىمگه بېرىلمىگهنــدهك پۈتــۈن كىــشىلهرگه بېــرىلگهن 
زېمىننىڭ بارچه ماددىي بۇيۇملىرىمۇ، جىنسىي مهنپهئهتلهر، 

ئىشرهت ئىچىده پاراۋان -اغهت، ئهيشىپار-كىشىلهرنىڭ راھهت
تۇرمۇش ئۆتكۈزۈشى، راھهتنىڭ ھوزۇرىنى سۈرۈش ئۈچۈن تهق 
قىلىنغان گۈزهللىكلهر، يهنه ئـۇالر ۋه بـۇالر ھهممىـسى بىـر 
بولۇپ ئىنسانىيهتنىڭ ئاجىزلىقىنى تويغۇزالمايۋاتقانلىقىنى 
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ۋه ئۇسسۇزلۇقىنى قانـدۇرالمايۋاتقانلىقىنى ھـېس قىلىـشقا 
   .باشلىدى

روھىي ئاچلىق، ئهقىده ئاچلىقى، بۇ ئاچلىق ھهردائىـم 
كىشىلهرنىڭ كۆڭۈللىرىگه ھۆكۈمران بولۇۋالغان بىئاراملىق 

روھىـي . كۆرۈنۈشى بىلهن ئـۆزىنى نامايـان قىلىـپ كهلـدى
نېــرۋا ئــاجىزلىقلىرى، يــۇقىرى قــان -ئىزتىــراپالر، ئهســهب

ق بېسىم، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش، مالىخولىيالىق ۋه ساراڭلى
ــانائهت  ــى س ــان يېڭ ــازىرقى زام ــسهللىكلىرى، ھ ــي كې روھى

پاراغهت -شهكىللهندۈرگهن بارچه قۇاليلىقالر تۇرۇشلۇق، راھهت
ۋه مهنپهئهتلىنىشنىڭ بارچه شارائىتلىرى تولۇق، پۇرسهتلهر 
تولۇق تۇرۇشلۇق، ئىنسانىيهت ئۆزى مۇپتىال بولغـان ئاشـۇ 

  . ئاچلىقنىڭ مهھسۇلىدۇر
رلهنگهن، بۇلغانغان ماددىي تاۋارالرغا بهلكى، خااليىقالر كى

ئۆزىنى قانچه ئاتقانـسېرى، غهرق بولغانـسېرى، ئۇنىڭـدىكى 
ـــدۇ ـــب . ســـاراڭالرچه تېزلىـــك ۋه تهلهپ ئېـــشىپ بارى قهل

ســېزىملىرى -چوڭقۇرلۇقىغــا مۆكــۈنگهن ئاچلىقنىــڭ تۇيغــۇ
يهنـى بىـر جىنـايهتنى قىلىـش بىـلهن توختىمـاي (ئاشىدۇ 

ــايهتلهرنى ق ــۆپ جىن ــۇ ك ــدۇتېخىم ــشقا ئالدىراي ئهرلهر . ىلى
قىلغان ياخشى ئىشلىرىنىڭ كۆپلىكىدىن ئهمهس، قىلغان 
ــــدىن  ــــڭ كۆپلىكى ــــايهتلىرى ۋه بۇزغۇنچىلىقلىرىنى جىن

  !). پهخىرلىنىدىغان بولىدۇ، ئايالالرچۇ؟
بۇ ئاچلىق يېقىن كۈنلهرده ئويغىنىپ، سهگهكلىك بىلهن 

 قايتىپ ئالالھ توغرىسىدىكى ئهقىدىگه... ئهقىده ئاستىغا، 
ــوق ــال ي ــمهي ئام ــده بىردىنبىــر . كهل ــۇ ئهقى چــۈنكى، ب

ماھىيهتلىــك خىلىــت بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئــورنىنى ئۇنىڭــدىن 
  . باشقىسى ئااللمايدۇ
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ـــۇ ئهقىـــده تاشـــقى رهڭـــدارلىق -تهلهپ قىلىنغـــان ب
نىڭ زىيىنىغا »ئىنسان«نه باشقا . مهدھىيىۋازلىق بولمايدۇ

ق بولــۇش ھېــساب دهپتىــرى ئاچىــدىغان روھ ئــالىمىگه غهر
ئىنسانىيهتنىڭ ئـۇزۇ مۇددهتلىـك مۇشـۇ (بهلكى، . بولمايدۇ

ئىنـساننىڭ بىـر پۈتـۈن ھهمــمه ) تهجرىبىلىرىـدىن كېـيىن
تهرهپلىرىنى، ئهقلى، روھى ۋه جىسمى ھهممىنى ئۆز ئىچىگه 

  .  ئهقىده بولىدۇشامىلئالىدىغان 
يهر شارىدا ئىسالمدىن باشقا بۇالرنىڭ ھهممىـسىنى ئـۆز 

ئىـسمى ھـازىرچه . غان شامىل ئهقىـده يـوقئىچىگه ئالىدى
مۇھهممهد، ئهھمهد ۋه ئهلىيگه ئۆزگهرگهن ئادهملهرنىڭ بولۇشى 

ئۆزلىرىنىڭ تۇغۇلما (لېكىن، ئۇالر پات ئارىدا . زۆرۈر ئهمهس
) تهبىئىتى ۋه ئۇزۇن مۇددهتلىك ئاچچىق تهجرىبىلىرى بىلهن

 بۇ مۇشۇ ئهقىده تهرهپكه توغرا يول تاپىدۇ، تهلهپ قىلىنغان
ئهقىده ئىنساننىڭ بىر پۈتۈن ھهممه تهرهپلىرىنى ئۆز ئىچىگه 

بۇ ئهقىده ئۇنىڭ يۈزلىنىش ۋه . ئالغان شامىل ئهقىده بولىدۇ
ـــدۇ،  ـــرلىككه كهلتۈرى ـــشلىرىنى بىرلهشـــتۈرىدۇ، بى يۆلىنى

  . بىرىدىن ئايرىۋهتمهيدۇ-بۆلىنىشتىكى ھهربىر قىسىمنى بىر
 

       
 

 
هقىده ئالدىـدا كاتتـا توسـالغۇ پهيـدا بۈگۈنكى كۈنلهرده ئ

قىلغان، دىنغا قايتىش ئالدىغا قويۇلغـان توسـۇقالر، كـۆزگه 
بـــۇ . چېلىققـــان پهردىـــلهر ئـــۇزۇن ئـــۆتمهي زاۋال تاپىـــدۇ

  . ئهمهس» ئىنقىالب«ئىنسانىيهت تارىخىدا يۈز بهرگهن تۇنجى 
تۇيغۇالر ئالماشسا، مـۇمكىن ئهمهس -پىكىرلهر ۋه ھېس

  ! ھه-الر نېمىدېگهن ئاسان ئۆزگىرىدۇدهپ قارالغان ئىش
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ئىنــسانىيهت ئــۆزىنى ھهر تهرهپــتىن ئورىۋالغــان روھىــي 
ياالڭتۆشلۈكنىڭ خهتىرىنى سهگهكلىك بىلهن تونۇپ يهتكهن 
چاغدا، بۈگۈن ئۇنىـڭ بويۇنتۇرۇقلىرىـدىن قۇتۇلـۇپ ياشـاش 
ــده  ــنهزهر ئهقى ــدىن قهتئىي ــانچه ئورۇنغانلىقى ــۈن ھهرق ئۈچ

الرنىڭ ھهممىسىنى رازى »نىزام«لگهن ئاساسىدا بارلىققا كه
ـــدۇ ـــۇل قىلى ـــۆيۈنۈپ قوب ـــدا س ـــان ھال ـــۈنكى، . بولغ چ

ــاش  ــىغا ياش ــهييارىلهردهك بولۇش ــۈزۈپ س ــۇرۇقالرنى ئ بويۇنت
بۈگۈنكى ئىنسانىيهت دهردىنـى تارتىۋاتقـان ئىزتىراپالرنىـڭ 

  . بىردىنبىر سهۋهبىدۇر
كۆڭۈللهر بۇلغانغان، كىرلهنگهن ماددىي مهنپهئهتلهردىن، 
ئهقىلگه سىغىدىغان مهنپهئهتلهرگه يۆتكىلىدۇ ۋه پات ئارىدا 
ـــالهتتىكى  ـــلىي ھ ـــان ئهس ـــار بولغ ـــته ب ـــۇ مهنپهئهت مۇش

  . تهبىئىيلىكنىڭ راھىتىنى تاپىدۇ
ـــازدۇرمىچىلىق،  ـــان ئ ـــالالر رول ئېلىۋاتق بۈگـــۈنكى ئاي
ئېزىتقۇلۇق پائالىيهتلىرى، ئايالالرغـا لهززهتلىـك، تـاتلىق 

ئـۇالر بېرىــپ . ئۆزلــۈككه قايتىـدۇتېتىغـان بـۇ ھهرىكهتـلهر 
تاقىلىـپ قالغـان بـۇ ھـال ئۇالرنىـڭ ئۆزلـۈككه قايتىــشىغا 

. لېكىن، ئۇالر ئاخىرى قايتىدۇ. قىيىنچىلىق پهيدا قىلىدۇ
مانا بۇ ئېزىتقۇلۇق ساھهسىدىن ئۆزلۈككه قايتىش ئامېرىكا ۋه 

ــدا ئــاز ــا ئاياللىرى ــوال باشــالندى-ياۋروپ ــالالر . ت چــۈنكى، ئاي
ـــۇ ئېزىتقۇلۇقنىـــڭ كىچىككىـــنه  ـــدى، ب ئېـــسىگه كېلىۋى

  . ئاقىۋىتىدىن چۆچۈپ كهتتى
مانا بـۇ چۆچـۈش ئايالالرغـا كهڭ دائىرىـدىكى ئۆزلـۈكنى 

لېكىن، ئۇ ئايالالرغا باشقا ؟؟؟؟ ! توغرا. ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ
  . ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ

ــا  ــشى، اليىقىغ ــڭ يولدى ــيىن ؟؟؟؟ ئۇنى ــۇنىڭدىن كې ش
  . ولىدۇ، ھوقۇقلۇق بولىدۇئىچىدىن ئىگه ب-نىسبهتهن ئىچ
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مۇناسـىۋهتلهر ئاجرايـدۇ، -ئائىله ۋهيـران بولىـدۇ، ئـاالقه
  . كۆڭۈللهر جاراھهتكه توشىدۇ

-ئۇزۇن ئـۆتمهي ئايالالرنىـڭ بۇنـداق بىنورمـال يـۈرۈش
تۇرۇشالر ۋه ئۆزىنى نابۇت قىلىشالردىن كـۆڭلى سـوۋۇيدۇ ۋه 

ن، ئهڭ ياخشىسى بهختىسزلىكنى مىراس قالدۇرىدىغا. قالىدۇ
بـۇزۇقچىلىقالر ئۈسـتىگه ئهمهس، تهبىئىـي، ئهسـلى -پىتنه

ماھىيهتنى بارلىققا كهلتۈرىـدىغان ۋه ئۇنىڭغـا لهبـبهي دهپ 
ــدىغان نازاپهتلىــك بولغــان قىزىقتۇرۇشــقا ئېرىشىــشنى  تۇرى

  . ياخشى كۆرىدىغان بولىدۇ
 

       
 

 
ئهنه شۇ يېقىن كۈنلهرده كىـشىلهر ئىنـسانىيهت دىنىغـا 

ئهنه شـۇ ئىنـساننىڭ . ۇ، ئىسالمغا قايتىـپ كېلىـدۇكىرىد
چۈنكى، بۇ كاتتا كۈچ ئالالھ . ئىرادىسىدىن بهك كاتتا كۈچتۇر

تهبىئىي ئاڭغا ئامانهت قىلغان، كۆڭۈللهرده ھهرىكهت قىلىشقا 
ئهنه شـۇ . قالدۇرغان قانۇنىيهت ئۈستىگه بىنا قىلىنغانـدۇر

ىيهتتىن بىر كۈن كهلگهن چاغدا، ئهقىدىلهر ھېسابىدا ئىنسان
  ! ۋاقتى نېمىگه ئهسقاتىدۇ؟-ئهۋالد ياكى ئهۋالدالرنىڭ ئۆمرى

  . بۇ ئهھۋالنىڭ قاچان يۈز بېرىشى مۇھىم مهسىله ئهمهس
ــدۇ ــۈز بېرى ــدا ي ــات ئارى ــۇھىمى پ ــالالھ مۇشــۇ . ئهڭ م ئ

 قىيــامهت قــائىم بولۇشــنى ‐‐ئىنــسانىيهتكه يوقۇلۇشــنى 
ات ئارىدا يۈز بېكىتمىگهن بولسا، ئالالھنىڭ خاھىشى بىلهن پ

  . بېرىدۇ
 ئالالھ خالىسا ئۇ كۈن چوقۇم ‐‐ئهنه شۇ كۈن كهلگهنده 

ـــدۇ  ـــۇلمان ‐‐كېلى ـــايالردىكى مۇس ـــسى دهۋر ۋه ج  ھهرقاي
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كۇپرىلىــق ئوتتۇرىــسى بىــلهن -ئهۋالدالرنىــڭ خۇداســىزلىق
ئىــسالم ئوتتۇرىــسىدىكى ھازىرغــا قهدهر مهۋجــۇت بولــۇپ 

اسـاش ئۈچـۈن كېلىۋاتقان تهگسىز ھاڭ ئۈستىگه كـۆۋرۈك ي
ــــان دهرد ــــانلىقلىرى ۋه تارتق ــــڭ -بهرگهن قۇرب ئهلهملهرنى

  ! ... ھهممىسى نېمىگه تهڭ كېلىدۇ؟ ھېچ نهرسىگه
ئالالھ «: قۇربانلىقالر ئاسمان ۋه زېمىندا كاپالهتكه ئىگىدۇر

يهنى ئالالھنىڭ دىنىنىڭ (ئۆزىگه ياردهم بهرگهن كىشىلهرگه 
ئهلۋهتته ياردهم ) گهئۈستۈنلۈكى ئۈچۈن ياردهم بهرگهن كىشىلهر

» ئـالالھ ھهقىـقهتهن بهك كۈچلۈكتـۇر ۋه غـالىبتۇر. بېرىدۇ
  ). »قۇرئان كهرىم«(

  . بۈيۈك ئالالھ راست سۆزلىدى
  


