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سىىىىلەر رەننەتتىكىىىى نەرسىىىىلەردىن
خالىغىنىڭالرچە كەڭتاشا يەپ _ ئىچىڭالر،
بۇ دەرەخىكە ينقىنالشىماڭالر ،بولمىسىا
ئىزۈڭالرغا زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولىۇپ
قالىسىلەر» دېدۇق.
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 _ 35شىىىەيتان ئىىىۇ ئىككىسىىىىنى
تنيىلىىدۇردى (يەنىىى مەنئىىى قىلىنغىىان
دەرەخنىىىىڭ من ىسىىىىنى يىگىىىۈزۈپ
خاتاڭشتۇردى) ،تۇرۇۋاتقىان رەننەتىتىن
چىقارغۇزۇۋەتتى .بىن (ئادەمگە ،ھەۋۋاغا،
ئىرلىسىىقا)« :بىىىر _ بىىىرىڭالر بىىىلەن
ىتىن يەر
ىدا (رەننەتى
ىكەن ھالى
دۈشمەنلەشى

تەررىمىسى

يۈزىگە) چۈشۈڭالر ،يەر يۈزىدە سىىلەرۇە
ۋاقىتلىىىق يەرلىشىىى ۋە ئۇنىڭىىدىن

 _ 36بىن (ئادەمگە)« :ئى ئادەم! سەن
ئايالىڭ (ھەۋۋا) بىلەن رەننەتتە تۇرغىن!
3

ئالال تائاڭنىىڭ غەزىىپىگە ئىۇچرىتى
ئارقىلىق ئادەمىدىن ئىنتىقىام ئالمىاقچى
بولىىۇپ ،بىىۇ ئىككىسىىىنى تۈرلىىۈ
نەيرەڭلىرى بىلەن ئالداشقا كىرىشىدۇ ۋە
ئاخىر ئۇڭرغىا چەكلەنىگەن دەرەخنىىڭ
من ىسىىىنى يىگۈزۈشىىتە غەلىىىرە قىلغىىان
بولىدۇ .ئادەم بىلەن ھەۋۋا چەكلەنىگەن

بەھرىمەن بولۇش بار» دېدۇق.
 _ 37ئادەم رەبرىدىن بىر قانچە سىىز
تەلىم ئالدى (ۋە تەۋبە قىلدى) ،ئىالال
ئۇنىىىڭ تەۋبىسىىىنى قوبىىۇى قىلىىدى.
چۈنكى ،ئالال تەۋبىنى بەكمىۇ قوبىۇى
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى منسرىراندۇر.
 _ 33بىىىن (ئۇڭرغىىا) «ھەممىڭىىالر

مەزكۇر دەرەخنىڭ من ىسىىنى ينگەنىدىن

رەننەتىىتىن چۈشىىۈڭالر ،سىىىلەرۇە مەن
تەرەپتىن ھىدايەت كەلگەن چاغدا ،مننىڭ
ھىدايىتىمگە ئەۇەشكەنلەرۇە ھنچقانىداق
قورقىىۇنۋ ۋە غەم _ قىىايغۇ بولمايىىدۇ»
دېدۇق.

كنىىيىن ،ئۇڭرنىىىڭ ئەۋرەت رىىايلىرى
ئنچىلى قالىىدۇ ،ئىۇڭر ئەۋرەتلىرىنىى
يىۇەشكە ئامالسىن قالىدۇ .شۇ ۋاقىتتا بۇ
ئىككىسى ئىزلىرىنىىڭ خاتاڭشىقانلىقىنى
بىلى ينتىدۇ ،ئاندىن ئۇڭر ئىزلىرىنىىڭ
ۇۇناھىنى ئنتىراپ قىلى  ،ئالال تائاڭغا
ئىلتىجا قىلىدۇ ،شۇ چاغدا ئالال تائىاڭ

 _ 37كۇفرىدا چىىڭ تۇرۇۋالغىان ۋە
بىننىىىىڭ ئىىىايەتلىرىمىننى يالغانغىىىا
چىقارغانالرغىىا كەلسىىە  ،ئىىۇڭر دوزا
ئەھلىدۇر ،ئۇڭر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ.

ئۇڭرغىىا تەۋبىنىىى قانىىداق قىلىشىىىنى
ئىۇىتى مۇنۇ دۇئانى ئوقۇشىنى ئىلسىام
يَوِ ََُْا ْ َ َاْْ َِا ْ َََنَايَ
ٌّنَ َ
قىلىدۇ :قَ َيا َ
ََلانَيَظَلَ ْقنَيَََْا َُ َ
ِ
ِ
اْ  يەنىى «ئىى
َوَا ْ َ ْقنَيَََنَ َُوََْم َََُْْ َخينا ِ ََ
رەبرىمىن! بىن ئىزىمىنۇە ئىزىمىن زۇلىۇم
قىلدۇق .ئەۇەر سەن بىىنۇە مەغپىىرەت
قىلمىساڭ ،بىنۇە رەھىم قىلمىساڭ ،بىىن

تەپسىرى
بۇ ئىاتىمىن ئىادەم ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ
ئىككىنچى قىسسىسى بولۇپ ،ئالال تائاڭ
ئىىۇنى ئايىىالى ھەۋۋا بىىىلەن بىىىرلىكتە
رەننەتتە تۇرۇش ۋە رەننەتتە من ىسىىنى

چوقۇم زىيىان تىارتقۇچىالردىن بولىۇپ
قالىمىن»(①) .ئادەم ئەلەيسىسساڭم بىىلەن
ئايالى ھەۋۋا بۇ دۇئانى ئوقۇپ سەمىمىي
تەۋبە قىلىدۇ.

ينيى چەكلەنگەن مەلۇم بىر دەرەخنىىڭ
من ىسىدىن باشقا ،بارلىق من ىلەردىن ۋە
تۈرلۈ نىازۇ _ نىنمەتلەردىن كەڭتاشىا
يەپ ،بەھىىرىمەن بولۇشىىقا بۇيرۇيىىدۇ.
لنكىن ئىرلىس ئىزىنىڭ ئادەمگە سىەردە
قىلىشتىن بىاش تارتقىانلىقى سىەۋەبلىك
ئالال تائاڭنىڭ رەھمىتىىدىن قوغلىنىى
لەنەتكە ئۇچرىغىانلىقى ئۈچىۈن ،ئىادەم

تەۋبە ۇۇناھتىن يننى

ئالال

تائاڭغىا

ئىتىىائەت قىلىشىىقا قىىايتى دېگەنلىىىك
بولۇپ ،ۇۇناھلىرىغا تەۋبە قىلى ھەربىر
مۇسۇلمان ئادەم ئۈچۈن پەرزدۇر .ئالال

ىر
ىى بىى
ىالى ھەۋۋانى
ىڭ ئايى
ىلەن ئۇنىى
بىى
ئامالالرنى قىلىى ئىازدۇرۇپ ،ئىۇڭرنى
3

① ئەئراف سۈرىسى _ 23 :ئايەت.

ِ
اْ َم ََمنُاوََُُولُاوَُ
تائاڭ بۇ ھەقتەَ  :اَايََاها َهايََُا َ
ِ
ىان
ىى ئىمى
ىى «ئى
حاو ْ ي يەنى
َِا ََُلا َ َا ْولَا َْ َ ُ

پۇشايمان قىلى  .قىلغان ۇۇناھلىرىنىىڭ
رازاسىدىن قورقىۇش تەۋبىنىىڭ مىۇھىم
شەرتلىرىدىن بىرىدۇر.

ئنيتقىىانالر! ئالالھقىىا سىىەمىمىي تەۋبە
قىلىڭالر»(①) دەپ كىرسەتكەن .ۇۇنىا
سىىادىر قىلغىىان ھەرقانىىداق كىشىىىنىڭ
دەرھاى تەۋبە قىلىشى زۆرۈردۇر .ئىالال
ىىاڭ تەۋبە قىلغىىىان بەندىسىىىىنىڭ
تائى

ئىسىىىتىغ ار-ئىىىالال تائىىىاڭدىن
ۇۇناھالرنىڭ كەچۈرۈم قىلىشىنى تىىلەش
ِ
بَ
دېگەنلىكتۇر .مەسىلەنْ  :
َوََ ُاو ُ
َناَاَْْ َُُل َ َ
ََُِِْا ( ئەستەغ ىرۇلالھە ۋە ئەتۇبۇ ئىلەيھ)

ۇۇناھلىرىنى ئەل ەتتە مەغپىرەت قىلىىدۇ.
َوَِِااضََََْاايَََِقااََْاايبَومَمااْ ِ
َااايَِ ْزيَ ُا َ
اث َ
َْ َ َ َََ
َ
َو ََقا َ
ُةَا َيى يەنى »شەكسىىنكى ،مەن تەۋبە
ْ

يەنى «ۇۇناھلىرىمغا ئالالھتىن مەغپىرەت
تىلەيمەن ۋە ئالالھقىا ئىتىائەت قىلىشىقا
قايتىمەن» دېگەنگە ئوخشاش.

قىلغىىان ،ئىمىىان ئنيتقىىان ،ياخشىىى
ئەمەللەرنى قىلغان ،ئاندىن توغرا يولىدا
ىرەت
ىادەمگە ئەل ى ەتتە مەغپىى
ىان ئى
ماڭغى
(②)
قىلغىىۇچىمەن«  .ئەممىىا تەۋبە تىىىل
بىلەنال بولمايدۇ ،بەلكى ئۇنىڭ شەرتلىرى

شۇنىڭ بىلەن ئالال تائىاڭ ئۇڭرنىىڭ
تەۋبىسىنى قوبىۇى قىلىىدۇ .ئۇڭرنىىڭ
خاتالىقىنى مەغپىرەت قىلىدۇ .ئالال تائاڭ
يەر يىىۈزىنى ئىنسىىانالر بىىىلەن ئىىاۋات
قىلى  ،ۇۈللەندۈرۈش ۋە ئىنسىانىيەتنىڭ
نەسىىلىنى داۋامالشىىتۇرۇش ئۈچىىۈن
ياراتقانلىقى ،ئادەم ئەلەيسىسسىاڭمنى يەر
يۈزىدە ئىزىنىڭ قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلى
يولىىىدا ئىزىىىدىن ئورۇنراسىىار قىلىىى
تەيىنلىگەنلىكى ئالدىن بەلگىلىنى بولغان
بىر مەسىلە بولسىمۇ ،ئىالال تائاڭنىىڭ
ھنكمىتىىى مەۋرۇداتالرنىىىڭ ئىشىىلىرىنى
سىىىىەۋەبلەرۇە باغالشىىىىنى تەقەززا
قىلغانلىقتىن ،ئادەم ئەلەيسىسساڭم بىىلەن
ئايالى ھەۋۋانىڭ رەننەتىتە ئىتكىۈزۈپ
قويغان بۇ خاتالىقى ئۇڭرنىڭ رەننەتىتىن
چىقى كنتىشىگە ۋە يەر يۈزىگە چۈشىۈپ
ماكانلىشىشىغا سەۋەب بولىدۇ .نەتىجىدە،
ھەزرىتى ئادەم ،ئايالى ھەۋۋا ۋە ئىرلىس
ئىىۈچى يەر يىىۈزىگە چۈشىىۈرۈلىدۇ ۋە
ئادەمنىڭ ئەۋڭدلىرى بولغىان ئىنسىانالر
بىىىلەن ئىرلىسىىنىڭ تەۋەلىىىرى بولغىىان
شەيتانالر تا قىيامەتكىچە بىىر _ بىىرىگە

بار .تەۋبىنىڭ قوبۇى بولۇشىى ئۈچىۈن
ئۇنىڭ شەرتلىرىگە رىئايە قىلىى تەلەپ
قىلىنىدۇ.
تەۋبىنىڭ شەرتلىرى:
.1

ۇۇنىىاھتىن قىىوى ئىىۈزۈش ۋە

ئۇنىڭدىن يىراقلىشى  .ۇۇنىاھتىن قىوى
ئىىۈزمە تىىۇرۇپ« ،تەۋبە قىلىىدىم»
دېگەننىڭ پايدىسى يوق.
ىلىققا بەى
ىا قىلماسى
ىا ۇۇنى
 .2قايتى
باغالش .ۇەرچە تەۋبە قىلغان بولسىىمۇ،
كىڭلىدە ۇۇنا قىلى نىيىتىى بولسىا،
ئۇنىڭ قىلغىان تەۋبىسىىنىڭ پايدىسىى
بولمايدۇ.
.3
(①)
(②)

سىىادىر قىلغىىان ۇۇناھلىرىغىىا

تەھرىم سۈرىسى-3 :ئايەت.
تاھا سۈرىسى-32 :ئايەت.

6

دۈشمەن بولۇشىقان ھالىدا يەر يۈزىىدە
ھايات كەچۈرۈشكە مەررۇر بولىدۇ.

ىڭ پەيغەمرەرلىىىرىگە ۋە ئۇڭرغىىا
تائاڭنىى
نازىىىل قىلىنغىىان سىىاماۋى كىتابالرغىىا
ئەۇەشكەنلەر قەتئىي ئننىى كەتمەيىدۇ.
ئىىاخىر زامىىان پەيغەمرىىىرى ھەزرىتىىى
مۇھەممەد ئەلەيسىسساڭمنىڭ ئەۋەتىلىشىى
ئىىىارقىلىق ھىىىىدايەت مىىىۇھەممەد
ىاڭم بىىىلەن قۇرئىىان كەرىىىم
ئەلەيسىسسى

ئالال تائاڭ ئاخىرقى ئىايەتتە ،ئىادەم
ئەلەيسىسسىىىاڭم بىىىىلەن ھەۋۋانىىىىڭ
ئەۋڭدلىرى بولغان ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋە
ئاخىرەتلىىىك بەخىىس _ سىىائادەتلىرىنى
كاپالەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ،ئۇڭرغا تىوغرا
يىىولنى كىرسىىىتىدىغان پەيغەمرەرلەرنىىى
ئەۋەتىىىدىغانلىقى ،ئىىۇ پەيغەمىىرەرلەرۇە
ئەۇەشكەنلەرنىڭ دۇنيا ۋە ئىاخىرەتتە غەم
_ قىىايغۇ چەكمەيىىدىغانلىقى ،ئۇڭرنىىىڭ
سىىىىائادەتمەنلەردىن بولىىىىىدىغانلىقى
توغرۇلۇق خۇش خەۋەر بنرىدۇ ۋە ئالال
تائاڭنى ،ئالال تائاڭنىڭ پەيغەمرىرىنىى،
ئۇنىڭ كىتىابلىرىنى ئىنكىار قىلىىدىغان
كاپىرڭرنىىىىىىڭ ئىىىىىاقى ىتى دوزا
ىىىىانالرنى
ىىىىدىن ئىنسى
بولىدىغانلىقىى
ئاۇاھالندۇرىدۇ.

ئىككىسىگە مەركەزلەشكەن.

مۇھىم نۇقتىلىرى
 .1ئىتائەتسىىىىنلىك ۋە ۇۇنىىىا _
ىىىنلىكنىڭ
ىىارچە بەختسى
ىىىيەت بى
مەئسى
باشلىنىشىدۇر.
 .2ئالال تائاڭنىىڭ كىتىابى بولغىان
«قۇرئان كەرىىم»نىىڭ روھىغىا ئەمەى
قىلىىىى بەخىىىس _ سىىىائادەتنىڭ ۋە
مەڭگۈلۈ ئامانلىقنىڭ كاپالىتىدۇر.
 .3شەيتانالرنىڭ كاتتىرنشىى ئىىرلىس

ِ
ايَج ِقِ ْايَفَِإمايَ
مۇپەسسىرلەر َقُالْنَ ْ
يَُةوَُِاوَُم ْنا َه َ
ِ
َخ ا ْاوفَ
اَا اأََِِْان َُ ْ َِ
َةا ا َيُ َ َفَا ا َ َ
اضَةا ا ْيىَفَ َق ا ْاََْو ا َاَ ُ
َمنِ ا ُ
َة ْ َاَ ْز َنَُاو َُ دېگەن ئىايەتتىكىَ
َوَا ُ
ََلَِْ ِه ْ َ
ُةا ْيىَدېگەن سىزنىڭ مەنىسى ھەققىىدە

ئادەم ئەلەيسىسساڭمنى قانداق ئازدۇرغان
بولسا ،شەيتانالرمۇ ئىنسانالرنى شىۇنداق
ئازدۇرۇشقا ۋە ئۇڭرنى ئالال تائاڭنىىڭ
رەھمىتىدىن يىراقالشتۇرۇشقا ئۇرۇنىىدۇ.
ھاياتلىقتىكى بۇ بىر ئىمۈرلۈ كۈرەشتە،

ئىختىالپالشقان بولۇپ ،تەپسىرى بەغەۋى

ۋە قۇرتۇبىدە «پەيغەمرەرلەر ۋە سىاماۋى
كىتابالر» دەپ مەنە ئنيتقان(①) .تەپسىرى
(②)
تەبەرىدە «دىن ۋە دىننىىڭ بايىانى»
دەپ مەنە ئنيتقان .پەيغەمرەرلەرنىڭ توغرا
يولنىڭ ينتەكچىسى ئىكەنلىكى ۋە ئۇڭرغا
ئالال تائاڭ تەرىپىدىن نازىىل قىلىنغىان
ساماۋى كىتابالرنىڭ ھىدايەتنىڭ بايىانى
ئىكەنلىكىدە شە يوق .شىۇڭا ،ئىالال
(①)
(②)

«ت سيرالرغو » -6توم-301 ،بەت.
«ت سيرطبر » -13توم-337 ،بەت.

ئالال تائاڭغا تەق الىق قىلغان ،نەپسىنى
پاكلىغىىان ،روھىنىىى يۈكسىىەلدۈرۇەنلەر
ىا
ىۇ دۇنيى
ىۈنكى بى
ىدۇ .چى
ىۇپ چىقىى
ئۇتى
ئىمتىسان ۋە سىناق دۇنياسىدۇر.
 .3كىىىاپىرڭر دوزاختىىىا مەڭگىىىۈ
③
قالغۇچىالردۇر.

③
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«تەپسىر رەۋھەرلىرى» دىن

مەزمۇنالر ھەققىدە ھنچقانداق چۈشىەنچە
بنرىلمىگەنلىكىىى مەزكىىۇر مەزمىىۇنالرنى
يۇرۇتىىۇپ بنرىشىىنىڭ زۆرۈرلىكىنىىى
تەكىتلىمەكتە.

بۇ ماقالىدە ئىسالمدا ۋەتەن ئۇقۇمى،
ۋەتەن سىيگۈسىىى ،مىلىىلەت ۋە ۋەتەن
تەۋەلىكىىىىى ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىىىىىك
چۈشەنچىسىىى قاتىىارلىق مەزمىىۇنالرنى

ئىسالمدا ۋەتەن ئۇقۇمى

قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىس شەرى روھىغىا
ئۇيغۇن ھالىدا ،ئەتراپلىىق يۇرۇتىۇپ
بنرىشكە تىرىشىمەن .چۈنكى خەلقىمىننىڭ
ئۇزۇن مەزۇىل مەسىتەملىكە كۈچلەرنىىڭ
زۇلۇمى ئاسىتىدا ياشىاپ كەلگەنلىكىى،
ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ مەزمىۇنالر ھەققىىدە
بىرەر كىتاپ ياكى ئاز دېگەندە تەتقىقىات
خاراكتنرلىك بىرەر ماقالىمۇ يننىلمىغانلىقى

ئىنسىىانالرنىڭ ۋەتەن چۈشەنچىسىىى
پەرقلىق بولغانلىقتىن ،ئۇڭرنىڭ ۋەتەننىى
تەرىپلىشىمۇ ھەرخىىل بولغىان بولىۇپ،
ئىخچام ۋە منغىنلىقلىرىنى تىۋەندىكىلەرۇە
ئىخچامالشقا بولىدۇ:
كىپ سىاندىكى ئىلىمىاڭر ۋەتەننىى
مۇنداق تەرىپلىگەن :ئىنسانالر دەسىلەپتە
ئىىىزلىرى ئىگىىىلەپ ،ئىزلىرىنىىىڭ ۋە

ۋە كونا-يىڭى پىقسى كىتىابالردىمۇ بىۇ
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ئەۋڭدلىرىنىڭ ياشاش قارارۇاھى قىلغىان
زېمىن ئۇڭرنىڭ ۋەتىنىدۇر.

بولسۇن ،ياكى كىندىك قننى تۈكىۈلگەن
زېمىن بولسۇن ،ياكى ھىجىرەت قىلىى
ئولتۇراقالشقان زېمىن بولسۇن ،ئۇ زېمىن
ئۇڭرنىڭ ۋەتىنى ھنسىابلىنىدۇ .ئۇڭرغىا
بۇ ۋەتەننى سىيۈش ،ھىمايە قىلىى ۋە
ۇۈللەندۈرۈش ۋارى بولىدۇ.

ئۇسىىتاز مىىۇھەممەد ئەبىىدۇ ۋە

ۋەتەن ئىنسىىانغا ھىىۇزۇر ۋە راھەت

دوكتىىۇر مەھمىىۇد ئاشىىۇر ۋەتەننىىى
مۇنداق تەرىپلىگەن :ھەر ئىنساننىڭ ئىىز
ئەرداد ۋە ئەۋڭدلىىرى بىىلەن ياشىاپ
كەلگەن ماكانى ئۇنىڭ ۋەتىنىدۇر.

بنغىشاليدىغان ئىللىىق ماكىان بولىۇپ،
ئىنسان ئەنە شۇ ۇۈزەى ماكاندا دۇنياغىا
كىز ئاچىىدۇ ،شىۇ ۇىۈزەى ماكاننىىڭ
تۇپراقلىلىرىدا ياشايدۇ ،ۋاپات بولغانىدا
شۇ ۇۈزەى ماكانغا دەپنە قىلىنىدۇ ،سەپەر
قىلغاندا شۇ ۇۈزەى ماكىاننى سىنغىنىدۇ،
سەپەردىن قايتقاندا ئۇنىڭ تىۇپراقلىرىنى
سىيىدۇ.

تىلشىىۇناس ئىرنىىى مەنىىنۇر قاتىىارلىقالر
ۋەتەننى مۇنىداق تەرىىپلىگەن :ئىنسىان
ئولتۇراقالشىىقان ماكىىان ۇەرچە ئۇنىىىڭ
تۇغۇلۇپ ئىسكەن ماكىانى بولمىسىىمۇ،
ئۇنىڭ ۋەتىنىدۇر.
ئۇستاز رۇررانى «تەئرىي ات» دېگەن
كىتابىدا ۋەتەننى مۇنىداق تەرىىپلىگەن:
ئىنسان تۇغۇلۇپ ئىسىكەن ۋە ياشىىغان
ماكان ئۇنىڭ ۋەتىنىدۇر.

ۋەتەندە ئىنسىان ئۇنتىۇش مىۇمكىن
بولمايدىغان تارىخىي ۇۈزەى ئەسلىمىلەر،
ئەردادڭرنىڭ تەۋەررۇكلىرى ،خۇشپۇراق
ھىدلىرى ،ئىن ۋە ئىننالىرى بار بولىۇپ،
ئۇ بىر رۇغراپىيىلىىك ماكىانغىال ئىسىىم
بولۇشىىتىن كەڭ ۋە چوڭقىىۇر مەناڭرغىىا
ئىگە.

ىى
ئۇسىتاز زەينىۇى ئابىىدىن ۋەتەننى
ىۇلمانالرنىڭ
مۇنىداق تەرىىپلىگەن :مۇسى
رۇغراپىيىلىك ئورنى ئۇڭرنىڭ ۋەتىنىدۇر.
سىياسىىىيۇنالر ۋەتەننىىى مۇنىىداق
تەرىىىىپلىگەن :ئىنسىىىان ئىزىىىىدىن،
ئائىلىسىدىن ،ماى-مۈلكىدىن خىاتىررەم
ھالىىدا ياشىىىيالىغان ماكىىان ئۇنىىىڭ
ۋەتىنىدۇر.

ۋەتەن ئىنساننىڭ كىملىكى ،ئىنزەت-
شىىەرىپى ،مىىاى-مىىۈلكى ،رننىىى ۋە
بارلىقىدۇر .ۋەتەن ئىنسىان ئۈچىۈن ئەڭ
قىممەتلىك ۋە ئەڭ سىيۈملۈ ماكاندۇر.

رىملىقىىىالر ۋەتەننىىىى مۇنىىىداق
تەرىىىپلىگەن :ئىنسىىان ئۈچىىۈن ھەق-
ھوقۇق ،سىياسى مەررۇرىيەت بنىرىلگەن
ماكان ئۇنىڭ ۋەتىنىدۇر.

ئىىائىلە ۋەتەننىىىڭ كىچىكلىىىتىلگەن
سىىۈرىتى بولسىىا ،ۋەتەن ئىنسىىانىيەت
دۇنياسىنىڭ كىچىكلىتىلگەن سۈرىتىدۇر.

دېمە  ،ئىسالمدا ئىنسانالر دەسىلەپتە

ئىسالمدا ۋەتەن سىيگۈسى

ئىىىزلىرى ئىگىىىلەپ ياشىىىغان زېمىىىن

ئىنساننىڭ ئىز ئائىلىسىنى ،ئىۇرۇق-
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بنخىللىىىىق قىلغىىىان تەقىىىدىردىمۇ
كەرەملىكتۇر».

تىىۇغقىنىنى ،رەمەتىنىىى ،مىللىتىنىىى ۋە
ۋەتىنىنى سىيۈشى ئۇنىڭىدىكى تەبىئىىي
خىىاراكتنر بولىىۇپ ،نىىنمەت ،ھىىىدايەت
ئەقىدە ۋە ئىمان ئاڭمەتلىرىدىندۇر .شۇڭا
ئىنساننىڭ بۇ سىيگۈسى ھەيران قاڭرلىق
ئەمەس .ئۇنىىىڭ ئۈسىىتىگە ،ئىسىىالم
ئىنساننى شۇنىڭغا تەشەبرۇس قىلىدۇ.

ئالال ھەقىىقەتەن ئىنسىانالرنى ئىىز
مىللىتىنى ۋە تۇغۇلۇپ ئىسكەن ۋەتىنىنى
ياخشىىى كىرىىىدىغان خىىاراكتنر بىىىلەن
ياراتقان .ئىنسىان ئىىزى تەۋە بولغىان
ۋەتەننىڭ مۇھىتىنىڭ ،ھاۋا كىلىماتىنىىڭ

ىان
ىلەن بولغى
ىى بىى
ىاننىڭ ۋەتىنى
ئىنسى
ئاڭقىسى ئىزىنىڭ ئائىلىسى بىلەن بولغان
ئاڭقىسىگە ئوخشاش بولۇپ ،مەۋرۇتلۇق
ۋە ھاياتلىقتا بىر-بىىرىگە چەمرەرچىاس
باغلىنىىى كەتىىكەن بولىىىدۇ .ۋەتەن
ئىنساننىڭ پائالىيەت قىلىدىغان سەھنىسى،
ھۇزۇر ۋە راھەت ئالىدىغان مەركىنىدۇر.
ئىنسان باشقا يۇرتالردا ھەر قانچە راھەت

قانداق بولىشىىدىن قەتئىيىنەزەر ئىۇنى
ياخشىىى كىرىىىدۇ ،ئۇنىىىڭ بىىىلەن
پەخىرلىنىىىدۇ ،ئۇنىىىڭ ئەسىىلىمىلىرىدىن
ھۇزۇر ئالىدۇ .ۋەتىنىنى ياخشى كىىرۈش
ئىنساندا تەبىئىي ھالىدا شىۇ ۋەتەنىدە
ياشىىاش رىغرىتىنىىى ئاشىىۇرىدۇ .ۋەتەن
دۈشمەنلەرنىڭ ھۇرۇمىغا ئۇچرىسا ،ئۇنى
قوغداش تۇيغۇسىنى قوزغايدۇ.

ياشىسىمۇ ،يەنىال ئىز ۋەتىنىنى سنغىنىدۇ.

ئىنسىىان ئۈچىىۈن رەمەتسىىىنلىك ۋە

ۋەتەننى سىيۈش ،ھىمىايە قىلىى ،

ۋەتەنسىنلىكتىن ئارتۇق خارلىق بولمىسىا
كنرە  .ۋەتەنسىنلىك ئىنسان قەلرىنى يارا
قىلىدىغان ئەڭ چوڭ ئەلەمدۇر .قۇرئىان
كەرىم سۈرە نىسانىڭ -55ئايىتى ،سىۈرە
مائىدىنىڭ -33ئىايىتى قاتىارلىق بىىر
قىىانچە ئىىايەتلەردە ۋەتەننىىى تاشالشىىقا

سىىەھىھ ھەدىىىس بولمىسىىىمۇ ،لىىنكىن
مەنىسىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.
ۋىجىىدان ۋە ئىمىىانلىق ئىنسىىان ئىىىز
خەلقىنىڭ زۇلۇمىغا ئۇچرىغان تەقدىردىمۇ،
قەلرىدىكى مىللەت ۋە ۋەتەن سىيگۈسىنى
ھەرۇىن يوقاتمايدۇ ،بەلكىى مىللىتىى ۋە
ۋەتىنىنى ھىمايە قىلى  ،ۇۈللەنىدۈرۈش،
تەرەققىىى قىلىىدۇرۇش يولىىىدا تنخىمىىۇ

مەررۇر بولۇشنىڭ ئىلۈم بىلەن تەڭ رازا
ئىكەنلىكىىىگە ئىشىىارەت قىلىىىدۇ .شىىۇ
ىىنى
ىالم ۋەتەن سىيگۈسى
ىەۋەبتىن ئىسى
سى
قەدىىىرلىگەن ،ۋەتەننىىىڭ ھىىىرمىتىنى
تەكىتلىگەن ،ۋەتەننى قوغداشقا چاقىرغان
ۋە ۋەتىنىنىىى مىىۇداپىئە قىلىشىىنى پەرز
قىلغان.

ۇۈللەنىىدۈرۈش ،تەرەققىىى قىلىىدۇرۇش،
ۋەتەنداشالرنى تەربىىيلەپ ينتىشىتۈرۈش
ئەقىدە ۋە ئىماننىڭ دەلىلىدۇر .ئىلىماڭر
«ۋەتەننىىىى سىىىىيۈش ئىماننىىىىڭ
رۈملىسىدىندۇر» دېگەن رۈملىدە ۇەرچە

تىرىشىدۇ« .يۇرتۇم ماڭا ئۇۋاى قىلغىان
تەقىىدىردىمۇ ئەزىىىندۇر ،خەلقىىىم ماڭىىا

ىنتى الغىلى
ىلەن سى
ىۇى بىى
ىى پى
ۋەتەننى
بولمايىىدۇ ،ۋەتەن ئىنسىىانغا ئىىالال
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بىلەن قوغدايمەن».

تەرەپتىن ئاتا قىلىنغان بۈيۈ ننمەتتىۇر.
ۋەتەننىڭ ھەققىنى ئادا قىلىى ھەربىىر
ئىنساننىڭ بىاش تارتىى بولمايىدىغان
مەررۇرىيىتىىىدۇر .ئىسىىالمدا ۋەتەننىىىڭ
مەنپەئەتىنىىى ،ھىرلىىۈكىنى ،بىرلىىىك ۋە
پۈتۈنلۈكىنى قوغىداش ،تاراۋۇزچىلىققىا
قارشى تۇرۇش پەرزدۇر .مۇسۇلمانالرنىڭ

پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ مەدىىنە
مىىۇنەۋۋەرە ئۈچىىۈن مۇنىىداق دۇئىىا
قىلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ« :ئى ئىالال !
مەدىنىنى ماڭا (ئانا يۇرتۇم) مەككىىدە
سىيۈملۈ قىلى بەرۇىن»①.
مۇسىىۇلمانالرنىڭ ئىىىز مىللىتىىى ۋە

بىر غىرىۋ زېمىنى دۈشمەنلەر تەرىپىىدىن

ىالال
ىى ئى
ىۈن رەڭ قىلىشى
ىى ئۈچى
ۋەتىنى
يولىدىكى رىساد ۋە بۇ يولىدا ئىسسىىق
رانلىرىنى قۇربان قىلىشى شىنسىدلىكتۇر.
َة ْاثَ
ئالال تائاڭ مۇنىداق دەيىدۇ« :قَ َ
ايَ َ

بنس ېلىنسا ،ئۇ زېمىننى قايتۇرۇپ ئنلى
ئۈچىىىۈن ،رىسىىىاد قىلىشىىىنىڭ پەرز
بولىدىغانلىقىغا پۈتۈن ئىلىماڭر بىرلىككە
كەلگەن بولۇپ ،ئىۇڭر بۇنىڭغىا سىۈرە
بەقەرەنىڭ -235ئايىتى ،سۈرە ھەرنىىڭ
-30 ،-37ئايىتى قاتارلىق بىر قىانچە
ئايەتلەرنى ،پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ

ِ
ِ ِ
وَُوَمايَ
ََلَِْ َُ ََُُ ِْهَ ُ
ب َ
يَََاََُا َهيَلُوَُقَيَُ َ
ٌّ ِْاُ ْ َ َُْ ُ َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضَناو ِ
َوقَا ْيَُ ْخ ِ ْجنَايَم ْاَْ اَي ََِايَ
ََنَيََاََُا َهيَ َثَف َ
ِثََُلا َ
َوَلْانَيئِنَااي» .تەررىمىسىىى« :پەيغەمىىرەر:

ىاد
ىا رىسى
ىاد پەرز قىلىنسى
ىىلەرۇە رىسى
<سى
قىلما قاڭرسىلەرمۇ؟> دېىدى .ئىۇڭر:
<يۇرتلىرىمىندىن ھەيدەپ چىقىرىلغىان ۋە
ئوغۇللىرىمىندىن رۇدا قىلىنغان تۇرسىاق
قانىىداقمۇ ئالالھنىىىڭ يولىىىدا رىسىىاد
ىىرەر
ىىدى»② .پەيغەمى
ىىايلى؟> دېى
قىلمى
ئەلەيسىسساڭم مۇنداق دەيدۇ« :كىمكىى
ماى-مۈلكىنى قوغداش يولىىدا ئىلىۈپ

بەزى ھەدىسلىرىنى ۋە ئىسالمدا ئاساسلىق
رىسادڭرنىىىڭ مۇسىىۇلمانالرنىڭ ۋەتىنىىى
بولغان مەدىىنە مىۇنەۋۋەرىنى قوغىداش
ىل
ىانلىقىنى دەلىى
ىۈن ئنلى ى بنرىلغى
ئۈچى
قىلغان.
ئەقلى ۋە ئىمانى ساغالم بىر ئىنساننىڭ
قەلرىىى ۋەتەن سىيگۈسىىىدىن خىىالىي
بوڭلمايدۇ .ئۇنىڭدىكى ۋەتەن سىيگۈسى
ئۇنى ۋەتىنىى ئۈچىۈن دۇئىا قىلىشىقا،
ۋەتىنىنىىى ھىمىىايە قىلىشىىقا ،ۋەتىنىىى
دۈشمەنلەرنىڭ خىرىسلىرىغا ئۇچرىغانىدا،
ئۇنى منلى ۋە رننىى بىىلەن قوغداشىقا
ئۈندەيدۇ.

كەتسە ،ئۇ كىشىى شىنسىتدۇر ،كىمكىى
ئىزىنى قوغداش يولىدا ئىلۈپ كەتسىە،
ئۇ كىشىى شىنسىتدۇر ،كىمكىى دىنىنىى
قوغداش يولىدا ئىلۈپ كەتسە ،ئۇ كىشى
شنسىتدۇر ،كىمكى ئەھلىنى (يەنى ئىائىلە
ۋە رەمەتىنى) قوغداش يولىىدا ئىلىۈپ
كەتسە ،ئۇ كىشى شنسىتدۇر»③.

ئۇستاز مۇستاپا سادىق رافىئى مۇنداق
دەيدۇ« :ۋەتىنىمنىى دىلىمىدا ياخشىى
كىىىرىمەن ،قەلرىمىىدە ئۇلىىۇغاليمەن،
ئنغىنىمدا دۇئا قىلىمەن ،منلىم ۋە رنىنىم

①
②
③
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ئىمام بۇخارى رى ايىتى.
سۈرە بەقەرە-235 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىنى رى ايىتى.

ئىسىىالمدا مىلىىلەت ۋە ۋەتەن
تەۋەلىكى

ئىشتۇر.
ئىسالم ھنچقاچان ئىنسىاننىڭ مىلىلەت
ىىكە
ىىى ئىزۇەرتىشى
ۋە ۋەتەن تەۋەلىكىنى
ئۇرۇنمايدۇ ،ئىنساننىڭ ئىز مىللىتىگە ۋە
ۋەتىىىنىگە تەۋە بولۇشىىىنى ئىمىىان ۋە
ئىسالمغا زىىس دەپ قارىمايىدۇ ،بەلكىى
ئۇنى قولاليدۇ ۋە شىۇنىڭغا تەشىەبرۇس
قىلىدۇ .چۈنكى ئىنسان قەيەردە تۇغۇلۇپ
ئىسسىىە ،شىىۇ يەرۇە تەۋە بولىىىدۇ.
ئىسالمنى قوبۇى قىلغاندىن كنيىن ،بىالى
ىتانغا،
ىڭ ھەبەشىسى
ىۇ ئەنسۇنىى
رەزىيەلالھى
سۇھەيب رەزىيەلالھۇ ئەنسۇنىىڭ رۇمغىا،
سالمان رەزىيەلالھۇ ئەنسۇنىىڭ فارىسىقا
تەۋە بولۇپ ياشىاۋەرۇەنلىكىنى بۇنىڭغىا
مىساى قىلىشقا بولىدۇ.

ئىنسانالرنىڭ ھەر خىل مىللەت بولۇپ
ىانلىقى ۋە تۈرلىىۈ ۋەتەنىىلەردە
يارىتىلغى
ياشىىىىىغانلىقى مىلىىىىلەت ۋە ۋەتەن
تەۋەلىكىنىڭ يوللۇق ۋە توغرا ئىكەنلىكى
كىرسىتىدۇ .ئىلگىرىكىى پەيغەمرەرلەرمىۇ
مىللەت ۋە ۋەتەن ئاساسىىدا پەيغەمىرەر
بولۇپ ئەۋەتىلگەن ،بۇ توغرىدا قۇرئىان
كەرىمىىدە قانچىلىغىىان ئىىايەتلەر تىلغىىا
ئنلىنغان بولۇپ ،بىۇ ئىايەتلەر مىلىلەت
ياكى ۋەتەن تەۋەلىكىنىى ئەيىىرلىمىگەن،
بەلكىىى ھەر دەۋرنىىىڭ پەيغەمىىرەر ۋە
خەلقىىىگە مىلىىلەت ۋە ۋەتەن تەۋەلىكىىى
ئاساسىدا خىتاپ قىلغان .نۇرغۇن سەھىھ
ھەدىسلەردە ئىنسانالرنىڭ ئىز رەمەتى ۋە
مىللىتىدىن تننى ېلىشى قىاتتىق تەنقىىس
قىلىنغان.

ئىسالم مىلىلەت ۋە ۋەتەننىىڭ قەدر-
قىممىتىنى ئىنكار قىلمايدۇ بەلكى ئىۇنى
تنخىمۇ يىۇقىرى كىتۈرىىدۇ .ۋەتەننىى
سىيۈش ،تەۋە بولۇش ،ھىمىايە قىلىى
ۋە ۇۈللەندۈرۈشىىىنىڭ زۆرۈرلىىىۈكىنى
تەكىتلەيىىدۇ .بىىۇ چۈشىىەنچىلەر بىىىلەن
ئويناشىىقان كىشىىىلەرنى ئىىازغۇنالر دەپ
قارايدۇ.

پەيغەمرەرلەرنىىىڭ مىلىىلەت ۋە ۋەتەن
ئاساسىدا پەيغەمرەر بولىۇپ ئەۋەتىلىشىى
ئىرقىي ئايرىمچىلىق بولماستىن ،بەلكىى
ئەقىلگە ئۇيغۇن تەبىئىىي خىاراكتنردۇر.
چۈنكى ئىنساننىڭ خاراكتنرى ھەممىىدىن
بىىۇرۇن ئىىىز مىللىتىىى ۋە ۋەتىنىنىىى
سىيۈشنى ،تۇغقانلىرى ۋە رەمەتلىىرىگە
ياخشىىىلىق قىلىشىىنى تەقەززا قىلىىىدۇ.
ئىسالمدا «ياخشىلىق قىلىشقا ينقىنالر ئەڭ
ھەقلىق» دەيىدىغان قائىىدە بىار .بىۇ
قائىدىگە ئاساسەن ،كىشىلەرنىڭ ئىاۋۋاى
ئىز رەمەتى ،ئىز يۇرتىدىكى كىشىىلەرۇە
ياخشىلىق قىلىشىى ،ئىىز ۋەتىنىىدىكى
كىشىلەر بىلەن ئاڭقىسىنى كۈچلەندۈرۈشى
ئەقىل ۋە شەرىئەتكە تامامەن ئۇيغۇن بىر

ئەپسۇسكى ،شەرئىي ئىلىم قۇرۇلمىسى
ئارىن ياكى ئىلىم ۋە ھىدايەتتىن مەھىرۇم
بولغان بەزى ئىنسانالر مىللەت ۋە ۋەتەن
تەۋەلىكىنى ئنتىرارغىا ئالمايىدۇ ،ھەتتىا
ئۇنىڭغىىا قارشىىى تۇرىىىدۇ ۋە ئىىۇنى
راھىلىيەت ۋە ئازغۇنلۇق دەپ قارايىدۇ.
بۇ خىل قاراش ،ئۇڭردا بۇ ھەقتە توغرا
چۈشىىەنچىنىڭ بولمىغانلىقىىىدىن كنلىىى
چىققىىان بولىىۇپ ،مىلىىلەت ۋە ۋەتەن
دۈشمەنلىرىنىڭ مەنپەئەتلىىرىگە خىىنمەت
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رازاڭيدۇ.

قىلىدىغان خاتا قاراشتۇر.

ئىسالمدا ۋەتەنپەرۋەرلىك چۈشەنچىسى

ئۇڭرنىىىڭ ئارىسىىىدا قوراللىرىنىىىڭ
ئىىىۇچىنى ئىىىىز ۋەتەنداشىىىلىرىغا
تەڭلەيدىغانالرمۇ يوق ئەمەس .ئۇڭر ئىز
مىللىتىنىىىڭ ۋە ۋەتىنىنىىىڭ ئامىىانلىقىنى
ئاياغ-ئاستى قىلىدىغان ،ئىز مىللىتىنىىڭ
ۋە ۋەتىنىنىڭ دۈشمەنلىرىگە ۋە ئالالھنىڭ
دۈشمەنلىرىگە بىلى -بىلىمە خىىنمەت
قىلىدىغان ئازغۇنالردۇر.

ۋەتەنپەرۋەرلىك ۋەتىنىنىى سىىيۈش،
ھىمايە قىلى  ،ۇۈللەندۈرۈش ،ۋەتىنىنىڭ
مەنپەئەتىنى قوغداش ۋە بۇ يولدا كنچە-
كۈندۈز خىنمەت قىلى اتقىان ئىخالسىمەن
مەسئۇلالرغا بويسۇنۇش دېمەكتۇر.
ۋەتەنپەرۋەرلىىىك مەسىىئۇلىيەتچانلىق،
دوسىىتلۇق ،ئىتتىپىىاقلىق ،ھەمكىىارلىق،
بىرلىك ۋە باراۋەرلىك دېمەكتۇر.

شۇنىڭدە يەنە ،بەزى ۋەتەن ساتقۇچ
ىلەت ۋە
ىۇڭر مىلى
ىاركى ،ئى
ىائىنالرمۇ بى
خى
ۋەتەن دۈشىىمەنلىرىنىڭ ياخشىىى يامىىان
ھەممە نەرسىسىنى قىارىغۇڭرچە ياخشىى
كىرىدۇ ۋە ئۇنىڭغا چوقۇنىدۇ ،ئەمما ئىز
مىللىتىنىڭ دىنى-ئنتىقاد ئىرپ-ئىادەت،
تىىىىل-يىنىىىىق ۋە مەدەنىىىىيەت-
ھازارەتلىرىنى كەمسىىتىدۇ .مۇسىتەملىكە
كىىىۈچلىرى ھەرۋاقىىىىس ئىشىىىغالىيەت
ئاسىىتىدىكى خەلقلەرنىىىڭ ئىىارىنلىق
نىىوقتىلىرىمىندىن پايىىدىلىنى  ،ئۇڭرغىىا
ىايە-
ىڭ غى
ىدۇ ،ئىزلىرىنىى
ىرىس قىلىى
خىى
نىشىىانلىرىغا ينىىتى ئۈچىىۈن ،ۋاسىىىتە
تاللىماستىن ھەرىكەت قىلىدۇ.

ۋەتەنپەرۋەرلىىىىىك ۋەتىنىىىىىدىن
پەخىىىىرلىنى  ،ۋەتىنىنىىىىڭ قەدرى-
قىممىتىنى يۇقىرى كىتۈرۈش ،ۋەتىنىنىڭ
مەنپەتىنى ئىزىنىڭ شەخسى مەنپەتىىدىن
ئۈستۈن بىلىى  ،ۋەتىنىى ئىشىغالىيەت
ئاستىدا قالسا ،منلىنى ۋە رننىنىى پىىدا
قىلىىى بولسىىىمۇ ،ئىىۇنى قۇتقىىۇزۇش
دېمەكتۇر.
ىانەت
ىنىگە خىيى
ىك ۋەتىى
ۋەتەنپەرۋەرلىى
قىلماسىىىلىقنى ،ۋەتىىىىنىگە سىىىەمىمىي
بولۇشنى ،قانۇن-تىۈزۈملىرىگە رىئىايە
قىلىشىىنى ،ۋەتىنىنىىىڭ بىىايلىقلىرىنى
ىىلىقنى،
قاڭيمىقىىان بىىۇزۇپ چاچماسى
ىدىغان
ۋەتىنىنىىڭ شىەنىگە داغ تەككۈزىى
ھەرقانداق ئىللەتلەردىن يىراق بولۇشىنى
تەلەپ قىلىدۇ .ۋەتەننىى دۈشىمەنلەرنىڭ
خىرىسلىرىدىن مۇداپىئە قىلىى پەرزدۇر.
ۋەتەننى مۇداپىئە قىلى ئۈچۈن ،ئىالال
ىى
ىىان قىلىى
ىىاننى قۇربى
ىىدا رى
يولىى
شنسىدلىكتۇر.

ۋەتەن سىيگۈسىنى ،مىللەت ۋە ۋەتەن
ۋەتەننىىڭ
تەۋەلىكىنى ئىنكىار قىلىى
زىيىنىغىىا ،دۈشىىمەنلەرنىڭ مەنىىپەئەتىگە
مىلىلەت ۋە ۋەتەنىگە
خىنمەت قىلىى
خىيانەت قىلى قاتارلىقالر كەچۈرۇىسىىن
ئنغىر رىنايەت بولۇپ ،مىللەت بۇنىداق
ئنغىر رىنىايەت ئىشىلىگەن خىائىنالرنى
ھەرۇىن كەچۈرمەيدۇ ،ئىۇڭردىن چوقىۇم
ھنساب ئالىدۇ .ئالالھمۇ ئۇڭرنى دۇنيادا
رەسىى ا قىلىىىدۇ ،ئىىاخىرەتتە قىىاتتىق

ۋەتەنپەرۋەرلىىىك بىىىلەن ئىسىىالم
ئوتتۇرىسىدا ھنچقانداق زىتلىىق يىوق،
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ھەمكارلىشىشىىىىىتىن ئىرىىىىىارەتتۇر.
ۋەتەنپەرۋەرلىك ھنۋ بىر ئىشتا ئىسىالمغا
زىس كەلمەيدۇ».

ىدىن
بەلكىى بىۇ ئىككىسىى بىىر-بىرىى
ئايرىاللمايدىغان قوشكىنەكلەردۇر .دىنىدا
سىىەمىمىي بولغىىان ئىنسىىان ۋەتىنىنىىى
ىىالم ۋەتەن
ىىىيىدۇ .ئىسى
ھەقىقىىىي سى
سىيگۈسىگە ئىنساننىڭ تۇغۇلىشىدىال بىار
بولغان تەبىئىي خىسىلەت دەپ ئاڭھىىدە
ئنتىرىىار بىىىلەن قارايىىدۇ ۋە ئۇنىڭغىىا
تەشەبرۇس قىلىدۇ.

ئۇستاز سەئىد زەغلۇى مۇنداق دەيدۇ:
«ۋەتەنپەرۋەرلىكنىىىى بىلمىىىىگەن ۋە
چۈشەنمىگەن مىللەت ئادەمدە ياشاشىقا
سازاۋەر بوڭلمايدۇ».
ۋەتەنپەرۋەرلىك روھىنى ينتىلدۇرۇش،
ئىزئىىىارا ھەمكارلىشىىىى  ،ئىزئىىىارا
كىيۈنۈش ،منسر-مۇھەبرەت يەتكۈزۈش،
قنرىنداشلىق ،دوسىتلۇق ،ئىتتىپىاقلىق،
بىرلىىىىك ۋە باراۋەرلىىىىك قاتىىىارلىق
خىسلەتلەرنى رانالندۇرۇش تەرەققىياتنىڭ
مۇھىم ئاساسىدۇر .قەتىادە رەزىيەلالھىۇ
ئەنسىىۇ ئەنەس رەزىيەلالھىىۇ ئەنسىىۇدىن
پەيغەمىىرەر ئەلەيسىسسىىاڭمنىڭ مۇنىىداق
دېگەنلىكىنىىىى رىىىى ايەت قىلىىىىدۇ:
«قنرىندىشى (يەنىى ئىالال يولىىدىكى
دوستى) ئۈچۈن ئىىز نەپسىىگە ياخشىى
كىرۇەن نەرسىنى ياخشى كىرمىگەن ئادەم
ئىمان ئنيتقان بولمايدۇ»①.

ۋەتەنپەرۋەرلىك بىلەن ئىسالم مىللەتنى
تىىىىاۋڭپ ،مىللەتىىىىتە ۋەتەننىىىىى
مۇستەملىكىچىلەردىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن،
ئالال يولىدا منلىنىى ۋە رننىنىى پىىدا
قىالڭيدىغان باتۇرانە روھنى ينتىلدۇرىدۇ.
بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرسىنى زىس قىلىى
كىرسىىىتى ئىسىىالمغا داغ تەۇكىىۈزۈش
ئۈچۈن قىلىنغان سۈيقەستدۇر.
ئۇستاز مۇستاپا كامىل ئىسكەندىرىيەدە
ئوقۇغان خۇترىسىدە مۇنىداق دېىگەن:
«بەزىلەر دىىن بىىلەن ۋەتەنپەرۋەرلىىك
بىر-بىرىگە زىس كنلىدۇ ۋە ياكى دىنغىا
دەۋەت قىلىىىى ۋەتەنپەرۋەرلىكنىىىىڭ
ىىگە كىرمەيىىدۇ ،دەپ قارايىىدۇ.
رۈملىسى
لنكىن مەن دىن بىىلەن ۋەتەنپەرۋەرلىىك
بىىىىر-بىرىىىىدىن ئايرىاللمايىىىدىغان
قوشكىنەكلەردۇر ،قەلرىگە ئىمان ھەقىقىى
ئورۇنالشقان ئىادەم ۋەتىنىنىى ھەقىقىى
ياخشى كىرىدۇ ،ۋەتىنىنى منلى ۋە رننى
بىلەن قوغدايدۇ ،دەپ قارايمەن».

بۇ ھەقتە قۇرئان كەرىمنىڭ بۇ ئايىتى
ينتەرلىكتۇر« :مىۇئمىن ئەرلەر ،مىۇئمىن
ئايالالر بىر-بىرى بىلەن دوستتۇر»②.
ۋەتەنپەرۋەرلىىىك روھىىى مىللەتنىىىڭ
قان-قننىغا ھەقىقى سىڭگەندە ،ئىارزۇ-
ىىانالرغا
ىىايە-نىشى
ىىتەكلەرۇە ۋە غى
ئىسى
ئوڭۇشلۇق يەتكىلى بولىدۇ.

ئۇسىىىتاز مىىىۇھەممەد ئەبىىىدۇ
ۋەتەنپەرۋەرلىك ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
«ۋەتەنپەرۋەرلىك ۋەتەننى ھىمايە قىلى ،
تەرەققىي قىلدۇرۇش ،ھىكۈمەتنى ئىسال
قىلىىى قاتىىارلىق ئىشىىالردا ئىزئىىارا

ۋەتەنپەرۋەرلىك روھىنى ئومۇميۈزلۈ
ينتىلدۈرۈش ئىارقىلىق ،ۋەتەن ئۈچىۈن
ىى
ىدىغان ينڭى
ىدىم قىالڭيى
ىارلىقىنى تەقى
بى
①
②
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ئىمام بۇخارى رى ايىتى.
سۈرە تەۋبە -71ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئەۋڭدڭرنى ينتىشتۈرۈپ چىققىلى بولىدۇ.

ۋەتەننىڭ مەنپەئەتىنىى ،ھىرلىۈكىنى،
بىرلىىىك ۋە پۈتۈنلىىۈكىنى قوغىىداش،
تاراۋۇزچىلىققا قارشى تىۇرۇش پەرزدۇر.
ئۇنىڭغا قۇرئىان كەرىمنىىڭ قانچىلىغىان
ئايەتلىرى ،پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ
بەزى ھەدىسلىرى ۋە ئىسالمدا ئاساسلىق
رىسادڭرنىىىڭ مۇسىىۇلمانالرنىڭ ۋەتىنىىى
بولغان مەدىىنە مۇنى ۋەرەنى قوغىداش
ئۈچۈن ئنلىى بنرىلغىانلىقى كۈچلىۈ
دەلىلدۇر.

خۇڭسە:
ئىنسانالرنىڭ تۇغۇلۇپ ئىسكەن ياكى
ئولتۇراقالشقان ماكانى ئۇڭرنىڭ ۋەتىنىى
بولۇپ ،بۇ ۋەتەن ئۇڭرنىىڭ ئىىنزەت-
شەرىپى ،ماى-مۈلكى ،رننى ۋە بىارلىقى
ھنسىىابلىنىدۇ .ئۇڭرغىىا بىىۇ ۋەتەننىىى
سىىىىيۈش ،ھىمىىىايە قىلىىىى ۋە
ۇۈللەندۈرۈش ۋارى بولىدۇ.
ئىنسىىىاننىڭ ئىىىىز ئائىلىسىىىىنى،
رەمەتىنىىى ،مىللىتىنىىى ۋە ۋەتىنىنىىى
سىيۈشى ئۇنىڭىدىكى تۇغمىا خىسىلەت
بولۇپ ،نىنمەت ،ھىىدايەت ئەقىىدە ۋە
ئىمان ئاڭمەتلىرىدىن سانىلىدۇ.

ئىنسىىانالرنىڭ ھەرخىىىل تىلىىالردا،
ىۈ ۋەتەنىىلەردە يارىتىلغىىانلىقى ۋە
تۈرلى
ئىلگىرىكى پەيغەمرەرلەرنىىڭ مىلىلەت ۋە
ۋەتەن ئاساسىىىدا پەيغەمىىرەر بولىىۇپ
ئەۋەتىلگەنلىكىىى ،قۇرئىىان كەرىمىىدىكى
ىڭ
ىڭ ھەر دەۋرنىى
ىان ئايەتلەرنىى
قانچىلىغى
پەيغەمرەر ۋە خەلقىگە مىلىلەت ۋە ۋەتەن
تەۋەلىكى ئاساسىدا خىتاپ قىلغىانلىقى ۋە
بەزى سەھىھ ھەدىسىلەردە ئىنسىانالرنىڭ
ئىز رەمەتى ۋە مىللىتىىدىن تننى ېلىشىى
قاتتىق تەنقىس قىلىنغىانلىقى قاتىارلىقالر
ئىنسىىىىانالرنىڭ مىلىىىىلەت ۋە ۋەتەن
تەۋەلىكىنىىىىڭ يوللىىىۇق ۋە تىىىوغرا
ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.

ئىمانلىق ئىنسان ئىز ۋەتەن خەلقىنىڭ
زۇلمىغا ئۇچرىغان تەقدىردىمۇ ،قەلرىدىكى
مىللەت ۋە ۋەتەن سىيگۈسىىنى ھەرۇىىن
يوقاتمايدۇ ،بەلكى مىللىتى ۋە ۋەتىنىنىى
ھىمايە قىلى  ،ۇۈللەندۈرۈش ،تەرەققىى
قىلدۇرۇش يولىدا تنخىمۇ تىرىشىدۇ.
ئىنسان ئىزى تەۋە بولغان ۋەتەننىىڭ
مۇھىتىنىڭ ،ھىاۋا كىلىماتىنىىڭ قانىداق
بولۇىشىدىن قەتئىيىنەزەر ئىۇنى ياخشىى
كىرىدۇ ،ئۇنىىڭ بىىلەن پەخىرلىنىىدۇ،
ئۇنىڭ ئەسلىمىلىرىدىن ھۇزۇر ئالىدۇ.

ئىسالم ھنچقاچان ئىنسىاننىڭ مىلىلەت
ىىكە
ىىى ئىزۇەرتىشى
ۋە ۋەتەن تەۋەلىكىنى
ئۇرۇنمايدۇ ،ئىنساننىڭ ئىز مىللىتىگە ۋە
ۋەتىنىگە تەۋە بولۇشىنى ئىمان ،ئىسالمغا
زىىىس دەپ قارىمايىىدۇ .سىىاھابىالرنىڭ
ئىسالمنى قوبۇى قىلغاندىن كنيىنمۇ ،ئىز
يۇرتلىرىغا تەۋە بولۇپ ياشىاۋەرۇەنلىكى
بۇنى كۈچلەندۈرىدۇ.

ئىنسىىان ئۈچىىۈن رەمەتسىىىنلىك ۋە
ۋەتەنسىنلىكتىن ئارتۇق خارلىق بولمىسىا
كنرە  .ۋەتەنسىنلىك ئىنسان قەلرىنى يارا
قىلىدىغان ئەڭ چوڭ ئەلەمدۇر .قۇرئىان
كەرىمنىڭ بىر قانچە ئايەتلىرى ۋەتەننىى
تاشالشقا مەررۇر بولۇشنىڭ ئىلۈم بىىلەن
تەڭ رازا ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلىدۇ.

ئىسالم مىلىلەت ۋە ۋەتەننىىڭ قەدر-
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ىدىن
بەلكىى بىۇ ئىككىسىى بىىر-بىرىى
ئايرىاللمايدىغان قوشكىنەكلەردۇر.

قىممىتىنى يۇقىرى كىتۈرىىدۇ .ۋەتەنىگە
ىى ۋە
ىىايە قىلىى
ىىۇش ،ھىمى
تەۋە بولى
ۇۈللەندۈرۈشىىىىنىڭ زۆرۈرلىىىىۈكىنى
تەكىتلەيىىىدۇ .بىىىۇ چۈشىىىەنچىلەرنى
بۇرمىلىغان كىشىنى خائىن دەپ قارايدۇ.

ۋەتەنپەرۋەرلىك بىلەن ئىسالم مىللەتنى
تاۋڭپ ،مىللەتىتە ۋەتەننىى قۇتقىۇزۇش
ئۈچۈن ،ئالال يولىدا منلىنى ۋە رننىنىى
پىىىدا قىالڭيىىدىغان بىىاتۇرانە روھنىىى
ينتىلدۇرىدۇ .بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرسىنى
زىس قىلىى كىرسىىتى ئىسىالمغا داغ
تەۇكىىىۈزۈش ئۈچىىىۈن قىلىنغىىىان
سۈيقەستدۇر.

ۋەتەننى سىيۈشنى ،مىللەت ۋە ۋەتەن
ۋەتەننىىڭ
تەۋەلىكىنى ئىنكىار قىلىى
زىيىنىغىىا ،دۈشىىمەنلەرنىڭ مەنىىپەئەتىگە
مىلىلەت ۋە ۋەتەنىگە
خىنمەت قىلىى
خىيانەت قىلى قاتارلىقالر كەچۈرۇىسىىن
ئنغىر رىنايەت بولۇپ ،مىللەت بۇنىداق
ئنغىر رىنايەت سادىر قىلغان خىائىنالرنى
ھەرۇىن كەچۈرمەيدۇ ،ئالالھمۇ ئىۇڭرنى
دۇنيادا رەس ا قىلىدۇ ،ئاخىرەتتە قىاتتىق
رازاڭيدۇ.

قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىس شىەرىپلەردە
ۋەتەننىىى سىيۈشىىكە ،ۋەتەنىىگە تەۋە
بولۇشقا ۋە ۋەتەنىپەرۋەرلىككە ئىشىارەت
ۋە داڭلەت قىلىدىغان نۇرغۇن دەلىلىلەر
بىىار .مۇسىىۇلمانالرنىڭ دۈشىىمەنلەرۇە
قارشىلىق كىرسىتىشكە ۋە رىساد قىلىشىقا
رۇخسەت قىلىنى سىەۋەبلىرىنىڭ بىىرى
كاپىرڭرنىىىىڭ مۇسىىىۇلمانالرنى ئىىىىز
ۋەتەنلىرىىىىدىن نىىىاھەق ھەيىىىدەپ
چىقارغانلىقىدۇر .ئالال مۇنداق دەيىدۇ:

ۋەتەنپەرۋەرلىىىك ۋەتىنىنىىى ياخشىىى
كىرۈش ،ۇۈللەندۈرۈش ،ھىمايە قىلى ،
ۋەتىنى ئىشغالىيەت ئاستىدا قالسا ،ئىۇنى
قۇتقۇزۇش ۋە بۇ يولدا كنچە-كۈنىدۇز
رىان كىيىدۈرۈپ خىىنمەت قىلى اتقىان
ئىخالسىىمەن مەسىىئۇلالرغا بويسىىۇنۇش
دېمەكتۇر.

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ََلَ ا َ
اوَُوََُُِل ا َ َ
اَْاُا َهااي َالُو ََُل اأََا ُه ْ َظُل ُقا َ
« ُذ َََُل ا َ
َح ِ ِة َََه ِيا  ِ ََُ.اَُْ ْخ ِج ِ
وَُم َْْ ِ اَاي َِِة ْ َلَِِْْا ِ َ َ ا ع َ
َ ُ
ْ ْ
َوَا ا ْاوَاَ َفْا ا ُاَََُل ا ا ََُِنا ااي َ َ
ا
ا
ايََُل
ا
ا
ن
ا
ل
اوََُ
ا
ا
َ
و
ه
ا
ا
َ
ِاََ ُْ َ ُ ُ َه َ
َُ
َا ااو ُِم َُ ِ
اا الَ َوُتَ
لَا ْ َ ا ُاه ْ َلِا اوَا ْ ع ََ َُه ا ِاي َم ْ
َو َ
َولَِ ااَ َ
ْ ََ َ
ِ
ِ ِ
ومٌّا ِ
حا َََُُل ا َُ
ايج ُيَاُا ْ َ ُ َف َ
ِها ْ
َُوََِا ْن ُ
ايَُنا ََُُلا َ َ َِا ْ َ
ََ َ
ِ
ِ
ََ ِنااانَ» تەررىمىسىىى:
و
ا
ه
َ
ا
ََُل
ُ
َ
ا
ح
ن
ا
ا
َ
َ
َ ل َ
َما ْاَْ َ ْ ُ ُ ُ

ىانەت
ىنىگە خىيى
ىك ۋەتىى
ۋەتەنپەرۋەرلىى
قىلماسىىىلىقنى ،ۋەتىىىىنىگە سىىىەمىمىي
بولۇشىىنى ،ۋەتىنىنىىىڭ شىىەنىگە داغ
تەككۈزىدىغان ھەرقانىداق ئىللەتلەردىىن
يىراق بولۇشنى تەلەپ قىلىدۇ .ۋەتەننىى
دۈشمەنلەرنىڭ خىرىسىلىرىدىن مىۇداپىئە
قىلى پەرزدۇر .ۋەتەننى مۇداپىئە قىلى
ئۈچۈن ،ئالال يولىىدا رىاننى قۇربىان
قىلى شنسىدلىكتۇر.

«ھۇرىىۇم قىلىنغۇچىالرغىىا ،زۇلۇمغىىا
ئۇچرىغىىانلىقلىرى ئۈچ ىۈن( ،قارشىىىلىق
كىرسىتىشكە) رۇخسەت قىلىنىدى ،ئىالال
ئۇڭرغا ياردەم بنرىشكە ئەل ەتتە قىادىر.
(ئىىىۇڭر) پەقەت رەبرىمىىىىن ئىىىالال
دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئىز يۇرتلىرىىدىن
ناھەق ھەيدەپ چىقىرىلدى ،ئەۇەر ئالال

ۋەتەنپەرۋەرلىىىك بىىىلەن ئىسىىالم
ئوتتۇرىسىدا ھنچقانداق زىتلىىق يىوق،
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ئىنسىىانالرنى بىىىر-بىىىرىگە قارشىىىلىق
كىرسەتكۈزمىگەن بولسىا ،راھىرالرنىىڭ
ئىرادەتخىىىىىانىلىرى ،چنركىىىىىاۋڭر،
يەھۇدىيالرنىىىىڭ ئىرادەتخىىىانىلىرى ۋە
ئالالھنىىىڭ نىىامى كىىىپ يادلىنىىىدىغان
مەسجىدلەر ئەل ەتتە ۋەيىران قىلىنىاتتى،
كىمكىىى ئالالھنىىىڭ دىنىغىىا يىىاردەم
بنرىدىكەن ،ئەلى ەتتە ئىالال ئۇنىڭغىا
يىىاردەم بنرىىىدۇ ،ئىىالال ئەلىى ەتتە
①
ٌّا ِْاُ ْ َ
َة ْاث َ
كۈچلۈكتۇر ،غالىرتۇر» « .قَاي ََ َ
ََ َ

ئاخىرىىىدا شىىۇنى ئەسىىكەرتىمەنكى،
ئىشغالىيەتچىلەر دەۋا قىلى اتقان ساختا ۋە
يالغان ۋەتەنپەرۋەرلىىك ئىسىالمغا زىىس
كنلىىىىدۇ .ئىىىۇڭر دەۋا قىلى اتقىىىان
ۋەتەنپەرۋەرلىىىك بىىىلەن ئىسىىالمدىكى
ۋەتەنپەرۋەرلىكنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئاسمان-
ىىىڭ
ىىىار .ئۇڭرنىى
ىىىن پەرق بى
زېمىى
ۋەتەنپەرۋەرلىكى ساختا ۋە يالغان تەنتەنە
قىلى  ،قۇرۇق شۇئارڭرنى تىوۋڭش ۋە
خەلقنى ئالداش بىلەن بولىىدۇ .ئىسىالم
بۇنداق ۋەتەنپەرۋەرلىككە تۈپتىن قارشىى
تۇرىدۇ .ئۇڭر ئىشىغالىيەت ئاسىتىدىكى
خەلققە ۋەتەننى پەقەت ئىزلىرى سىىنى
بەرۇەن خەرىتە ئارقىلىق چۈشەندۈرۈشكە
ۋە ئىسىىالمدىكى ۋەتەن تەرىپىىى ،ۋەتەن

ِ
ِ ِ
ُوَُوَمايَََنَايََاَ
ََلَِْ َُ ََُُ ِْهَ ُ
ب َ
ايَََاََُا َهايَلُوَُقَايَ َ
َُْ ُ َ
ِثََُل ا ا َِوقَا ا ْيَُ ْخ ِجنا ا ِ
َُا َهيَِا ا ِ
اضَن ا اوِ ِ
ايَما ا ْاَْ ِ اَي ََِا اايَ
َْ
اثَفا ا َ
َ
َ
َوَلْانَيئِنَااي» تەررىمىسىىىى« :پەيغەمىىىرەر:

ىاد
ىا رىسى
ىاد پەرز قىلىنسى
ىىلەرۇە رىسى
<سى
قىلما قاڭرسىلەرمۇ؟> دېىدى .ئىۇڭر:
<يۇرتلىرىمىندىن ھەيدەپ چىقىرىلغىان ۋە
ئوغۇللىرىمىندىن رۇدا قىلىنغان تۇرسىاق
قانىىداقمۇ ئالالھنىىىڭ يولىىىدا رىسىىاد
قىلمايلى؟> دېدى»②.

سىيگۈسى ،مىللەت ۋە ۋەتەن تەۋەلىكىى
ىىىى
ىىىك چۈشەنچىسى
ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىى
قاتىىارلىقالرنى سۈيئىسىىتىماى قىلىشىىقا
ئۇرۇنىىىىدۇ .ئەممىىىا ئىسىىىالمدىكى
ۋەتەنپەرۋەرلىك بولسا ،ئىنساننىڭ دىنغىا
باغلىنىشى بىلەن تنخىمۇ كۈچىيىىدىغان
ئىنسانغا ئىز ۋەتىنى ئۈچۈن تنخىمۇ كىپ

ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلال پەيغەمرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مەككىىدىن مەدىىنىگە
ھىجىىرەت قىلىىى رەريانىىىدا ،بىىىر
ىكە
ىكە تەرەپى
ىنلىككە چىقى ى  ،مەكى
ئىگىى
قاراپ ،ئەپسۇسالنغان ۋە ئۇنىڭغا خىتاب
ىى
قىلغىان ھالىدا ،مۇنىداق دېگەنلىكىنى
رى ايەت قىلىدۇ« :ئالال بىىلەن قەسىەم
قىلىمەنكى ،ئى مەككە! سىەن ئالالھنىىڭ
شەھەرلىرىنىڭ ئىچىدە ،ئالالھقا ۋە ماڭىا
ئەڭ سىيۈملۈكسەن ،ئەۇەر خەلقىڭ مننى
چىقىرى ەتمىگەن بولسىا ،مەن ھەرۇىىن
سەندىن چىقى كەتمەيتتىم».
①
②

سۈرە ھەج-30 ،-37 ،ئايەتلەر.
سۈرە بەقەرە-235 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

تىرىشچانلىق كىرسىىتى مەسىئۇلىيىتىنى
يۈكلەيىىدىغان ئىىىزىگە يىىۈكلەنگەن
مەسىىئۇلىيەتنى تولىىۇق ئىىادا قىلىشىىقا،
ئىزئارا يامان كىرۈشتىن ،ئاداۋەتلىشىى
ۋە دۈشمەنلىشىشىىىتىن ساقلىنىشىىىقا ۋە
قنرىنداشلىق بەرپا قىلىشقا چاقىرىىدىغان
ىۇن
ىامەن ئۇيغى
ىتىگە تامى
ىان تەبىئىى
ئىنسى
كنلىدىغان ئۇلۇغ ئىدىيە ۋە مىۇقەددەس
ئەقىدەدۇر.
15

سانالغان ئىشالرنىڭ دۇنيانىىڭ تەبىىئەت
قانۇنىغىىا زىىىس كنلىىىدىغانلىقىنى دەۋا
قىلماقتا .يەنە بىر تەرەپىتىن پەيغەمىرەر

ئىزىنى «قۇرئانچى» ياكى «قۇرئانغىا
چاقىرغۇچى» دەپ ئاتى الغىان بەزىىلەر
ئەھلى سۈننەت ئەقىدىسىنى يىوقىتى ۋە
ئاخىرىدا ئىسالمنى يىلتىنىدىن قومىۇرۇپ

ئەلەيسىسساڭمنىڭ مىرىنىلىرىنىڭ مۇتلەق
كىپ قىسمى ھەدىسلەردە كەلىگەن .بىۇ
ئىنكىىارچىالر ھەدىىىس شىىەرىپلەرنى رەت
قىلغانلىقى ئۈچۈن ،مىىرىنىلەرنى بايىان
قىلغىىىان ھەدىسىىىلەرنى خۇراپىىىات،
ئۇيىىدۇرۇلغان ھنكىىايىلەر دەيىىدۇ .بىىۇ
ئىنكارچىالر مۇسىا ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ ۋە
ئنيسا ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ مىىرىنىلىرىنى

تاشىىالش ئۈچىىۈن ،مۇسىىۇلمانالر 13
ئەسىردىن بنرى ئنتىقاد قىلىى كەلىگەن
مەسىلىلەرنى بىر-بىرلەپ ئىنكار قىلىى ،
مۇسىىۇلمانالرنى ئازدۇرماقتىىا .ئەنە شىىۇ
قۇرئىىىانچىالر ئىنكىىىار قىلى اتقىىىان
مەسىىىىلىلەردىن بىىىىرى پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مىىرىنىلىرى بولىۇپ،

ئىنكىىار قىلمايىىدۇ ،پەقەت پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مىىرىنىلىرىنى ئىنكىار

ئىنكارچىالر بۇ مىىرىنىلەرنى ئەقىلنىىڭ
قوبىىۇى قىلمايىىدىغانلىقىنى ،مىىىرىنە
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ھەرىكەت سىستنمىسى تەبىىئەت قىانۇنى
دەپ ئاتىلىىىدۇ .كائىنىىاتتىكى پۈتكىىۈى
مەۋرۇدات–ئىنسانالرمۇ بۇنىڭ ئىچىدە–
بۇ تەبىئەت قانۇنى دائىرىسىدە ھەرىكەت
قىلىدۇ .ھىنچكىم تەبىىئەت قانۇنىنىىڭ
سىرتىغا چىقى كنتەلمەيدۇ .پەيغەمىرەرلەر
ئىنسىىانالرنىڭ ئىچىىىدىن تالالنغىىانلىقى
ئۈچۈن ،ئالال تائىاڭ پەيغەمرەرلەرنىىڭ
ئىزىنىىىڭ ھەق ئەلچىسىىى ئىكەنلىكىنىىى
ئىنسانالرغا كىرسىتى ۋە پەيغەمرەرنىىڭ
«مەن ئالالھنىڭ ئەلچىسى ،مەن سىلەرۇە
ئالالھنىڭ ئەمرىنى يەتكۈزىمەن» دېىگەن
سىزىنى تەستىقالش ئۈچىۈن ،پەيغەمىرەر
بولغىىان كىشىىىنىڭ قولىىىدا ئىنسىىاننىڭ
قولىدىن كەلمەيدىغان ،تەبىئەت قانۇنىدىن
تاشىىقىرى بەزى پەۋقۇلئىىادە ئىشىىالرنى
كىرسىتىدۇ .ئىرراھىم ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ
ىىىا
ىىىدە  ،مۇسى
ئوتتىىىا كىيمىگىنىى
ئەلەيسىسسىىاڭمنىڭ ھاسىسىىىنىڭ يىالنغىىا
ئايالنغىنىىىىىىىدە  ،پەيغەمىىىىىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مۇبارە بارماقلىرىنىڭ
ئارىسىدىن سۇ چىققىنىدە  .مۇشىۇنداق
ئىشالرنى مىرىنە دەيمىن.

ىىمىن
ىۇنى بىلىشى
ىدىن شى
ىدۇ .بۇنىڭى
قىلىى
كنرەككىىى ،ئىىىزىنى قۇرئىىانچى دەپ
ىرەر
ىارچىالر پەيغەمى
ىۇ ئىنكى
ىان بى
ئاتى الغى
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مىىرىنىلىرىنى ئىنكىار
قىلىىى ئىىارقىلىق ئىسىىالم دىنىنىىى
ئارىنڭشتۇرۇپ ،يەھۇدىي ۋە خىرىستىيان
ىى
ىل دىنالرنى
ىارەت باتىى
ىدىن ئىرى
دىنلىرىى
كۈچلەندۈرۈشكە خىنمەت قىلىىدۇ .بىىن
تىۋەندە ئۇڭرنىڭ بۇ باتىل قاراشىلىرىغا
تەپسىىىلى رىىاۋاب بنىىرى ئىىارقىلىق
مىرىنىلەرنىڭ ئەپسانە ئەمەس ،ھەقىقەت
ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليمىن.
ئىنكارچىالرنىڭ سەپسەتىلىرىگە رەددىيە
بنرىشىىتىن ئىىاۋۋاى مىرىنىنىىىڭ نىىنمە
ئىكەنلىكىنىىى ۋە ئەھلىىى سىىۈننەتنىڭ
مىرىنە ھەققىىدىكى ئنتىقىادىنى بايىان
قىلى ئىتىمىن.
مىرىنە-لىۇغەتتە ئىارىن قالىدۇرۇش
دېگەنلىك بولۇپ ،ئىسىالم ئاتالغۇسىىدا
ىىدىغان
ىىدىن كەلمەيى
ىىاننىڭ قولىى
ئىنسى
پەۋقۇلئادە ئى دېىگەن بولىىدۇ .بىۇ
ىىدە «خااق ا عاداااق »
سىىىزنى ئەرەبچىى
(ئىىىادەتتىن تاشىىىقىرى ئىىىى ) دەپ
ئىناھاليدۇ .مەيلى پەۋقۇلئادە دەيلى ياكى
ئادەتتىن تاشقىرى دەيلى ،بىۇ يەردىكىى
«ئادەت» سىزى ئالال تائاڭ كائىناتتىا
بنكىتكەن ،پۈتكۈى ئىنسانالر بىلىىدىغان
تەبىئەت قىانۇنى دېىگەن بولىىدۇ .بىۇ
قۇرئان كەرىمىدە «سىۈننەتۇلال » دەپ
ئىپادىلىنىدۇ .ئەر-ئايالنىڭ بىرلىشىشىدىن
باڭ پەيدا بولغاندە  ،باھىار كەلگەنىدە
ئىسۇملۈكلەرنىڭ ئۈنىۈپ چىققىنىىدە ،
كائىنىىاتتىكى بىىارلىق مەۋرۇداتنىىىڭ

كائىنىىاتتىكى بىىارچە مەۋرۇداتنىىىڭ
ھەرىىىكەت سىستنمىسىىى «سىىۈننەتۇلال
(ئالال تائاڭنىڭ ئىزۇەرمەس قانۇنى)»
ىىارقىلىق
ىىىرىنىلەر ئى
ىىدە  ،مى
بولغانى
پەيغەمرەرلەرنىڭ راستلىقىنى كىرستىشىمۇ
ئالال تائاڭنىڭ قانۇنى.
ئىىىالال تائىىىاڭ پەيغەمرەرلەرنىىىىڭ
راسىىتچىللىقىنى ئىسىىپاتالش ،ئىىۇڭرنى
ئىنسانالرنىڭ ئالدىدا كۈچلۈ قىلى ۋە
ئىنسانالرنىڭ «بىلمەپتىمەن» دەپ باھانە
كىرسىىىتى يىىولىنى تاقىىاپ ،ئىمىىان
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قىلى مىرىنە يوق دېيى كۇپۇرلۇقتۇر.
چۈنكى ئۇ مىرىنە ھەققىدىكى ئىايەت-
ھەدىسىىلەرنى ئىنكىىار قىلغىىانلىقتۇر.
مىرىنىلەرنىڭ بەزىسىنى قوبۇى قىلىى ،
بەزىسىنى ئىنكار قىلى چوڭ ۇۇناھتۇر.

كەلتۈرمىگەنلەرنىڭ ھەقىقەتنىى كىىرۈپ،
بىلىىى تىىۇرۇپ ئىنكىىار قىلغانلىقىغىىا،
ئىشەنمىگەنلىكىگە پاكىس قىلى ئۈچىۈن
پەيغەمىىرەرلەرۇە ھەرخىىىل مىىىرىنىلەرنى
بەرۇەن .بۇ مىرىنىلەر ئالال تائاڭنىىڭ
قۇدرىتى ۋە خاھىشىى بىىلەن مەيىدانغا
كنلىدۇ.

ئەمدى مىرىنە ئىنكارچىلىرىنىىڭ
سەپسەتەلىرىگە رەددىيە بنرىمىن:

مىرىنىگە بولغان ئىستىياچ:

-1ئۇڭر «مىرىنە» سىىزى قۇرئىان
كەرىمدە ۋە ھەدىسلەردە يوق ،بۇ سىىز
كنيىن پەيدا قىلىنغان ،دەيدۇ.

پەيغەمرەرلەر بىنۇە ئوخشاش ئىنسىان،
بىر ئادەم ئىزىنىڭ ئالالھنىڭ پەيغەمرىرى
بولغانلىقىنى دەۋا قىلى ئوتتۇرىغا چىقسا،
ئۇنىڭ ھەق پەيغەمرەر يىاكى يالغىانچى
ئىكەنلىكىنى ئايرى ئۈچىۈن مىىرىنىگە
ئىستىياج بار .چۈنكى ئىنسانالر مىرىنىنى
كىرۇەندە ،بۇنىڭ ئىنسىاننىڭ قولىىدىن
كنلىدىغان ئى ئەمەسلىكىنى بىلگەنلىكى
ئۈچىىۈن ،ئۇڭرنىىىڭ ئالدىىىدا مىىىرىنە
بنرىلگەن كىشىنىڭ ھەق پەيغەمرەرلىكىدە
ھنچقانداق شۈبسە قالمايدۇ .شۇ چاغىدا
ئىنسانالر يا كىرۇەن ھەقىقەتىكە بويىۇن
ىاكى
ىىدۇ يى
ىرەرۇە ئەۇىشى
ئنگى ى پەيغەمى
بويۇنتىىاۋلىق قىلىىى كۇفرىىىدا چىىىڭ
تۇرىىىدۇ .ئاخىرىىىدا ھەر كىشىىى ئىىىز
تاللىشىنىڭ نەتىجىسىنى كىرىدۇ.

توغرا« ،مىرىنە» سىزى قۇرئان كەرىم
ۋە ھەدىس شىەرىپلەردە ئىشىلىتىلمىگەن.
بىىىۇ سىىىىزنىڭ ئىشىىىلىتىلمىگەنلىكى
مىرىنەنىڭ يوقلىقىنى يىاكى مىىرىنىگە
ئىشەنمەسلىكنى تەقەززا قىلمايدۇ .چۈنكى
قۇرئان ۋە ھەدىستە نۇرغۇن مىىرىنىلەر
بايىىان قىلىنغىىان ۋە ئىىۇ مىىىرىنىلەر
«ئايەت»« ،بەييىىنە» ۋە «بۇرھىان»
سىزلىرى بىلەن ئىپادىلەنگەن.
«ئايەت» سىزىنىڭ لىۇغەت مەنىسىى
ئاڭمەت ،بەلگە دېگەن بولۇپ ،قۇرئىان
كەرىمدە بىر نەچچە مەنىدە كەلگەن:
-1قۇرئان كەرىمدىكى مەلىۇم رىۈملە
ٌّا ْ َِم ْاَْ
بىر ئايەت دەپ ئاتىلىىدۇَ ﴿ :مايَ َا ْن َ

مَا ا ا ا عََوََُا ْن ٌِّا ا ا َاهيَ َ ا ا اأ ِ
ْتَلِ َخ ِْ ا ا ا ع َِم ْنا َها ا اايَ َْو َِمَْلِ َها ا ااي﴾َ
َ ْ

ئەھلىىى سىىۈننەتنىڭ مىىىرىنە
ھەققىدىكى ئەقىدىسى:

«قانىىداقال بىىىر ئىىايەتنى ئەمەلىىدىن
قالدۇرسىىاق يىىاكى ئۇنتۇلدۇرسىىاق،
(ئورنىغىىا) ئۇنىڭىىدىن ئىىارتۇق يىىاكى
شىىۇنىڭغا ئوخشىىاش بىىىر ئىىايەتنى
①
كەتۈرىمىن».

ئەھلىىىى سىىىۈننەت ئەقىدىسىىىىدە
پەيغەمرەرلەرنىڭ مىرىنىسىىگە ئىشىىنى
پەرز .چۈنكى قۇرئان كەرىىم ۋە سىەھىھ
ھەدىسلەر مىرىنىنىڭ ھەقلىقىنىى بايىان
قىلىدۇ .مىرىنىلەرنى پۈتىۈنلە ئىنكىار

ايََ
-2ئاڭمەت-بەلگە مەنىسىىدەَ ﴿ :وقَ َ
①
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ََه ا ا َ َوِ ا اِهاه ََُِمَا ا ا ََمل ِ
وت﴾َ
َْ ا ا ََِ َُْاَا اأََِِْ َُ ََُُ ا اايلُ َُ
َ ُ
ُ ْ ُْ

ھىرجەت ،دەلىل ،پاكىس دېگەن بولىدۇ.
بۇ سىز قۇرئىان كەرىمىدە تىۋەنىدىكى
مەنىلەردە:

«ئۇڭرغا پەيغەمرىرى ئنيتتىى< :ئۇنىىڭ
پادىشاھلىقىنىڭ ئاڭمىتى شۈكى ،سىلەرۇە
①
بىر ساندۇق كنلىدۇ»...

َةايَُوَُلُا ْ َةايَ َُ ْ َِ ََُْ
-1دەلىل-پاكىس﴿ :قُ ْاث َ
ىىىىىزۈڭالردا
ِْ﴾َ«ئەۇەر سى
َاا ااي ِ قِ ََ
ُ ْنا ا اُ ْ َ

-3ئىررەت-دەرس مەنىسىدە﴿ :قَا ْي َ َ اي ََُ
َ َُا ْ َمَاَا َفِااضَفِاَاَ ا ْاِ َََُِْْا َهَااي﴾َ«(بەدىىىردە رەڭ

راسىىتچىل بولسىىاڭالر ،دەلىلىڭالرنىىى
⑥
كەلتۈرۈڭالر».

ئۈچۈن) ئۇچراشقان ئىككى ۇۇرۇھتاسىلەر
②
ئۈچۈن ئىررەت بار»...

ِ ِ
اةََِا َ
ََلِ َ
-2مىرىنە﴿ :فَا َ َُِ َ
ة َلُا ْ َةي َايَُم ْاْ َ
ِ
َوَملَاِا َِ﴾َ«بۇ ئىككىسى پىرئەۋنگە ۋە
ف ْ ََ ْاو َُ َ

اَْ
-3مىىىرىنە مەنىسىىىدە﴿ :قَا َ
ايََِ َُْ ُ ْنا َ
ِ
ِ
اَْلِاَاا ا عَفَا اأ ِ
ِ
ِْ﴾َ
اْ َِم ا َاََُْح ااي ق ََ
ْتَلِ َه اايَِ َُْ ُ ْن ا َ
ج ْا ا َ َ

ئۇنىىىڭ يننىىىدىكى چوڭالرغىىا رەبرىىىڭ
⑦
تەرىپىدىن كەلگەن مىرىنىدۇر»...

«پىرئەۋن (مۇسىاغا) <ئەۇەر سىەن بىىر
مىرىنە ئنلى كەلىگەن بولسىاڭ( ،بىۇ
دەۋايىڭدا) راستچىلالردىن بولساڭ ،ئۇنى
③
بىنۇە كىرسەتكىن> دېدى».

دېمە  ،يۇقىرىدىكى «ئايەت ،بەييىىنە
ۋە بۇرھان» سىزلىرىنىڭ ھەممىسى كەڭ
مەنىىىگە ئىىىگە بولىىۇپ ،مىىىرىنىنىال
ئىپادىلىمەيدۇ ئۇنىڭ مىرىنە مەنىسىىدە
كەلگەنلىكىنى ،ئىۇ سىىزلەرنى ئىچىىگە
ئالغان ئايەت ۋە ھەدىسلەرنىڭ سىىياقىغا
قاراپ بىلىمىن .شۇنىڭ ئۈچىۈن ئىسىالم
ئىلىمىىالىرى ئىىالال تائىىاڭ تەرىپىىىدىن
پەيغەمرەرلەرۇە ئىزىنىڭ ئالالھنىىڭ ھەق
پەيغەمرىىىرى ئىكەنلىكىنىىى ئىسىىپاتالش
ئۈچىىۈن بەرۇەن ئىىادەتتىن تاشىىقىرى
ئىشالرنىال ئىپادىلەش ئۈچۈن «مىرىنە»
سىزىنى خاس ئاتالغۇ قىلى ئشىلەتكەن.
بىىۇ ئاتىىالغۇ قاچىىان پەيىىدا قىلىنغىىان
بولۇشىىىىدىن قەتئىىىىنەزەر پۈتكىىىۈى
مۇسۇلمانالر تەرىپىدىن قوبۇى قىلىنىى ،
ئەسىرلەردىن بنرى بىمىاڭى ئىشىلىتىلى
كەلمەكتە .بۇ خۇددى قۇرئىان كەرىمنىى
چۈشەندۈرىدىغان ئىلىمنىى «تەپسىىر»،
دىنىىى ھىكىىۈملەرنى چۈشىىەندۈرىدىغان

«بەييىنە» سىزىنىڭ لىۇغەت مەنىسىى
روشەن دەلىل-پاكىس ،بايىان قىلىنغىان
دېگەن مەنىدە بولۇپ ،قۇرئان كەرىمىدە
تىۋەندىكى مەنىلەردە كنلىدۇ:

اضََلَا َلَاِنَا ع َِم ْاَْ
-1دەلىل-پاكىس﴿ :قُ ْاثََِِ َ
ََلِاض﴾َ«ئنيتقىنكى< ،ھەقىقەتەن مەن رەبرىم
تەرىپىدىن نازىل بولغان روشەن دەلىلىگە
④
ئاساسلىنىمەن»

ِ ِ
ََلِ َُ ا ْ َ
-2مىىىرىنە﴿ :قَا ْي َ
ايكَْ َُ ْ َلَا نَا َما ْاْ َ
َجا َ
َة ِ َِ َيقَ ََُُل ََِ َُا ْ َمَاَا َْ﴾َ«سىلەرۇە ھەقىقەتەن

رەبىىىرىڭالر تەرىپىىىىدىن (مننىىىىڭ
پەيغەمرەرلىكىمنى ئىسپاتاليدىغا) مىىرىنە
كەلدى .مانا بۇ-ئالال ياراتقان-چىشىى
⑤
تىۇىمۇ سىلەرۇە مننىڭ مىرىنەمدۇر».
«بۇرھان» سىزىنىڭ لۇغەت مەنىسىى
①
②
③
④
⑤

سۈرە
سۈرە
سۈرە
سۈرە
سۈرە

بەقەرە-233 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
ئالى ئىمران-13 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
ئەئراف-105 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
ئەنئام-67 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
ئەئراف-73 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

⑥
⑦
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سۈرە بەقەرە-111 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
سۈرە قەسەس-32 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ىنسىرلىرىنى بەربىىات
ىىسىرۇەرلەرنىڭ سى
سى
قىلىدىغان مىرىنە بەردى .ئالال تائىاڭ
ونا َِمايََ ََُُْال ِْه َاضَ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :قَايَُوَُاَ ُ
ايَم َ
ِ
ِ
ايََََْ ُه ااوَُفَالَق اايَ
اََِْقَا َ
َو م اايََ َُْ َ َُ ااو ََُ َ ْز ا ُاََُْ ُْقلْه ا َ

ئىلىمنى «فىقسىى» دېگەنىدە ئىلمىىي
ئاتالغۇ .ئاتالغۇڭرنىڭ قۇرئان-ھەدىسىتە
مەۋرىىۇت بولۇشىىى شىىەرت ئەمەس.
ئىلىمنىڭ تەرەققىىي قىلىشىىغا ئەۇىشىى
ينڭى-ينڭىى ئاتالغۇڭرنىىڭ ئوتتۇرىغىا
چىقىشىىىى ۋە ئىىىۇنى ئىشىىىلىتى
ئەيىرلىنىىىدىغان ئىىى ئەمەس .مەيلىىى
قۇرئان كەرىمدە ئىشلىتىلگەن «ئىايەت،
بەييىنە ،بۇھان» سىزلىرىنى ئىشلىتەيلى،
مەيلى كنيىن پەيدا قىلىنغان «مىىرىنە»
ئاتالغۇسىنى ئىشلىتەيلى مىرىنە بىار ۋە
ھەقتۇر.

َو َجا اايكُوَُ
ُنا اَا ْ َةوُ ُ
َو ْ
َُنا ا َ
ََْ َه ا ْاو َ
وة ْ َ
از ُوََُ َْ ااُِ َََُْنا ااي ِ َ
ِ
حاي َ َ
ونا ََ َََُْْا ِ َ
لِ ٌِّ ْز ع َ
ََ َ
ََظِ ع ََ َو َْو َ ِْانَيََِ ُ
َم َ
ِ
ف ِ
َم َايَ
اث َ
َميَاَأْف َُو َََُفَا َوقَ ََََُ َ
فَِإ َذَُة َضََا ْل َه ُ َ
ْز َ
هَولَََ َ
ِ
ِ
اَْ
اوَُةنَيَِا َ
َ اايَُوَُاَا ْ َقلُااو َََُفَاُْلوُا ُ
َوَُْا َهلَوُا َ
اوَُااايً ِ َ
اة َ
َوَُ ِْها ااضٌََُّا ااز ُ ِ ِ
َمنا اايَلِا ا ِ
بَ
ََ َ
َنا اايجي َ
اََْقَا اايَُوَُم ََ َ
َ َ
ِ
ِ
ايَو َُ﴾َ«ئۇڭر (يەنى
ة
َو
ا
ون
َم
ب
َ
َ

َِْ َ ُ َ َ َ ُ
َُْ َيََق َ

سنسىرۇەرلەر)« :ئى مۇسىا! (ھاسىاڭنى)
سەن ئىاۋۋاى تاشالمسىەن ،يىاكى بىىن
(ئىزىمىننىڭكىنى) ئاۋۋاى تاشالمدۇق؟»
ىالڭالر!»
ىىلەر تاشى
ىا« :سى
ىدى .مۇسى
دېى
دېىىدى .ئىىۇڭر ھاسىىا ،ئارغىىامچىالرنى
تاشالپ كىشىلەرنىڭ كىزلىرىنى باغلىىدى،
ئىىۇڭرنى (يەنىىى كىشىىىلەرنى) قىىاتتىق
چىچۈتىىۈۋەتتى ،ئىىۇڭر (كىشىىىلەرنىڭ
كىزلىرىگە) چوڭ (كىرۈنىدىغان) سنسىرنى
كىرسىىىەتتى .مۇسىىىاغا« :ھاسىىىاڭنى
تاشلىغىن» دەپ ۋەھىي قىلدۇق( ،مۇسىا
ھاسىسىنى تاشىلى ىدى ،ئىۇ ئەرىدىساغا
ئايلىنى ) ئۇڭرنىڭ ئويدۇرما نەرسىلىرىنى
دەرھاى يۇتۇۋەتتى .ھەقىىقەت ئاشىكارا
بولدى ،ئۇڭرنىڭ كىرسەتكەن سنسىرلىرى
بەربات بولدى .بۇ يەردە ئىۇڭر (يەنىى
پىرئەۋن بىلەن قەۋمى) مەغلۇپ بولىدى،
خار بولغان ھالدا (شىەھەرۇە قىايتتى).
سنسىرۇەرلەر سىەردىگە بىاردى .ئىۇڭر
دېىىدى« :ئالەملەرنىىىڭ پەرۋەردىگارىغىىا
ىڭ
ىا ۋە ھارۇننىى
ىۇق .مۇسى
ىان ئنيتتى
ئىمى
①
پەرۋەردىگارىغا (ئىمان ئنيتتۇق)»

-2ئىنكارچىالر «مىىرىنە» تەبىىئەت
قانۇنىغا زىس كنلىدۇ ،دەيدۇ.
تەبىئەت قانۇنىغا تەۋە بولغىان ئىى
مىرىنە بولمايىدۇ .ئىۇ ھەمىمە ئىادەم
بىلىدىغان نورماى ئى بولىدۇ .تەبىئەت
قانۇنىنىڭ سىرتىدا بىىر ئىى بولغانىدا
ئاندىن مىرىنە بولىدۇ .شۇڭا مىىرىنىنى
پەقەت تەبىئەت قانۇنىنى ياراتقان ئىالال
بەرپا قىلىدۇ ،ئۇنى نە پەيغەمرەر نە باشقا
بىر ئىنسان مەيدانغا چىقىرالمايدۇ .ئالال
تائىىاڭ تەبىئەتنىىى يارىتىىى  ،ئۇنىىىڭ
ھەرىكەت قانۇنىنى بنكىتكەن ئىكەن ،ئىۇ
قانۇنغىىا خىىىالپ مىىىرىنە يارىتىشىىقا
قادىردۇر .پەيغەمرىرىنى كۈچلەندۈرۈش ۋە
ئۇنىڭ ھەقلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ،ھەر
پەيغەمرەرنىڭ قەۋمى ئىچىىدە تەرەققىىي
قىلى ئۇچچىغا چىققان ئىشالرنى بنسىى
چۈشىىكەن مىىىرىنىلەرنى كەلتىىۈرۇەن.
مەسىلەن مۇسا ئەلەيسىسساڭمنىڭ دەۋرىدە
سنسىرۇەرلىك ئەۋج ئالغان ئىدى .شىۇڭا
ئىىالال تائىىاڭ مۇسىىا ئەلەيسىسسىىاڭمغا

①
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سۈرە ئەئراف-122-16 :ئايەت.

باھالىتاتتى .ئىالال تائىاڭ مىۇھەممەد
ئەلەيسىسساڭمغا قۇرئان كەرىمنى مىرىنە
قىلى نازىل قىلدى .قۇرئىان كەرىمنىىڭ
ئىزۇىچە ئۇسىلۇبى ئالدىىدا مەككىنىىڭ
داڭلىق شائىرلىرى ،ئەدىرلىرى ۇاچىلىشى
قالىىدى .چىىۈنكى قۇرئاننىىىڭ ئىپىىادە
ئۇسلۇبى ئىنساننىڭ قولىدىن كنلىىدىغان
ئى ئەمەس ئىدى .ئالال تائاڭ بىۇنى
ئەرەبلەرۇە ئنتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچىۈن،
ئەرەبلەرنىىى ئەۇەر سىىىلەر قۇرئىىاننى
مۇھەممەد ئەلەيسىسساڭم توقۇپ چىققىان
دېسەڭالر ،ھەممىڭالر بىرلىشى قۇرئانغىا
ئوخشىىاش پاسىىاھەتلىك بىىىر كىتىىاب
ىۇنى
ىلەر ئى
ىدى .ئەرەبى
كەلتىۈرۈڭالر ،دېى
كەلتۈرۈشىىتىن ئىىارىن قالىىدى .ئانىىدىن
قۇرئاننىڭ ئۇسلۇبىغا ئوخشاش ئون سۈرە
كەلتۈرۈڭالر دېىدى .ئەرەبىلەر ئۇنىمىۇ
كەلتۈرەلمىدى .ئاندىن ئالال تائىاڭ ئەن
قىسىىقا بىىىر سىىۈرىنىڭ ئوخشىشىىىنى
كەلتۈرۈڭالر ،دېدى .ئەرەبلەر ھەرقىانچە
قىلىپمىىۇ قۇرئاننىىىڭ بىىىر سۈرىسىىىنىڭ
ئوخشىشىنى كەلتۈرەلمىىدى .مىۇھەممەد
ئەلەيسىسسىىاڭم ھاياتىىىدا ئوقۇمىغىىان،
ئوقۇش-يننىشنى بىلمەيدىغان بىىر زات
ئىدى .ئۇستا شائىرڭر ،داڭلىق ئەدىىپلەر
بىرلىشى  ،بىر سۈرىسىنى كەلتۈرەلمىگەن
قۇرئاننى مىۇھەممەد ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ
كەلتۈرۈشى قانداق مىۇمكىن بولىىدۇ؟!
بۇنىڭ مۇمكىن ئەمەسىلىكى بۈۇىۈنگىچە
ئوتتۇرىدا تۇرۇپتىۇ .دېىمە  ،قۇرئىان
ئىىىىالال تائاڭنىىىىىڭ مىىىىۇھەممەد
ئەلەيسىسسىىىاڭمنىڭ ھەق پەيغەمىىىرەر
ئىكەنلىكىنىىى ئىسىىپاتالپ چۈشىىۈرۇەن
مىرىنىسىدۇر .بۈتىۈن پەيغەمرەرلەرنىىڭ

سنسىرۇەرلەر سنسىرنىڭ ھەقىقىتىنى ئەڭ
ياخشىىى بىلىىگەن كىشىىىلەر بولغىىانلىقى
ئۈچىىۈن ،مۇسىىا ئەلەيسىسسىىاڭمنىڭ
مىرىنىسىنىڭ سنسىر ئەمەسلىكىنى ،ئۇنىڭ
ئىنساننىڭ قولىدىن كنلىدىغان بىر ئىى
بولمىغانلىقىنى ۋە بۇ مىرىنىنىىڭ مۇسىا
ئەلەيسىسسىىىاڭمنىڭ مەن ئالالھنىىىىڭ
پەيغەمرىرى دېىگەن سىىزىدە راسىتچىل
ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغانلىقىنى بىلىى ،
دەرھاى ئىمان ئنيتى سەردە قىلدى.
شىىىىۇنىڭغا ئوخشىىىىاش ئنيسىىىىا
ئەلەيسىسساڭمنىڭ زامانىىدا مندىتسىىنا-
دوختۇرلۇق ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققىان
ئىدى .دوختۇرڭر ئىنسىانالرنى ھەيىران
قالدۇرىدىغان ئىشالرنى قىالتتى .شىۇنىڭ
ئۈچىىىۈن ئىىىالال تائىىىاڭ ئنيسىىىا
ئەلەيسىسساڭمغا زامانىغا ڭيىىق مىىرىنە
بەردى .ئىىۇ بولسىىىمۇ ،ئىلىىۈكلەرنى
تىرىلدۈرۈش ۋە بەرەس (ئاق) كنسىەلنى
ساقايتى مىرىنىسى بولۇپ ،ئۇ نە ئىۇ
زاماندا نە ئۇنىڭدىن كنيىن ھنچكىمنىىڭ
قولىدىن كنلىدىغان ئى ئەمەس.
مىىۇھەممەد ئەلەيسىسسىىاڭم پەيغەمىىرەر
بولۇپ كەلگەندە ،ئەرەبلەر سىزۇە ئۇستا،
پاساھەت ،بىاڭغەتتە يىۇقىرى پەللىىگە
ىى
ىقا مىللەتلەرنى
ىدىن باشى
چىققىان ،ئىزىى
ئەرەم يەنى ۇاچا دەپ ئاتايدىغان خەلىق
ىلەن
ىەنئىتى بىى
ىىز سى
ىۇڭر سى
ىدى .ئى
ئىى
پەخرىلىنەتتىىى .بولۇپمىىۇ مەككىلىىىك
ئەرەبلەر ناتىقلىقتا ھەممىىدىن ئۈسىتۈن
تىىۇراتتى .شىىۇڭا باشىىقا رايىىونالردىكى
ئەرەبىىلەر يازغىىان ،ئنيتقىىان شىىنئىر ۋە
نەسىىىرلىرىنى مەككىىىدىكى شىىائىرڭرغا
22

سەن (شوتا بىىلەن) ئاسىمانغا چىققىىن،
تاكى (ئالال تەرىپىدىن سىننىڭ ئۇنىىڭ
بەندىسى ۋە پەيغەمرەرلىكى ئىكەنلىكىىڭ
يننىلغان) بىن ئوقۇياڭيدىغان بىر كىتابنى
ئنلى ى چۈشىىمىگىچە سىىننىڭ ئاسىىمانغا
چىققانلىقىڭغا ھەرۇىن ئىشەنمەيمىن»( .ئى
مۇھەممەد! ئۇڭرغا) ئنيتقىنكى« ،ئىالال
پىىاكتۇر ،مەن پەقەت بىىىر پەيغەمىىرەر
ئىنسانمەن (ئالالھنىڭ ئىننى بولمىسا ھنۋ
①
ئادەم بىرەر مىرىنە كەلتۈرەلمەيدۇ)»

مىرىنىلىرى ئىزلىرى ۋاپىات بولغانىدىن
كنىىيىن تىىۇۇىگەن بولسىىا ،مىىۇھەممەد
ئەلەيسىسساڭمنىڭ بۇ قۇرئاندىن ئىرارەت
مىرىنىسى قىيىامەتكىچە داۋام قىلىىدۇ،
تۈۇىمەيدۇ ،ھەر ئەسىردە ئۇنىڭ ينڭى-
ينڭى سىرلىرى ئوتتۇرىغا چىقى تۇرىدۇ.
ئەۇەر مىىىرىنە ئىنسىىاننىڭ قولىىىدىن
كنلىىىدىغان ئى ى بولسىىا ئىىىدى ،ئىىۇ
پەيغەمرەرلىك دەۋاسى قىلغىان كىشىىنىڭ
راسىىتچىللىقىنى ئىسىىپاتاليدىغان نەرسىىە
بوڭلمىىايتتى .چىىۈنكى ئىىۇنى باشىىقا
ئىنسانالرمۇ قىالڭيتتى .ئۇ چاغدا ئۇ ئى
مىرىنە بولمايتتى .مىرىنەنى پەيغەمىرەر
كەلتۈرەلمەيىىدۇ ،ئىىالال تائىىاڭ ئىىىزى
يارىتىدۇ پەيغەمرەرنىڭ قولىىدا ئاشىكارا
بولىدۇ .ئالال تائاڭ بۇنى بايان قىلىى
اة َ َ ا َ
مۇنداق دېگەنَ ﴿ :وقَايَُوََُ ْاْ ََُا ْاِِم َْ ََ َ

يەنىىىى مىىىىرىنە پەيغەمرەرنىىىىڭ
راستچىللىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن كەلگەن
بولسىمۇ ،ئۇ پەيغەمرەرنىىڭ ئىرادىسىىگە
باغلىق ئەمەس ،بەلكى ئالال تائاڭنىىڭ
ىدۇ.
ىا چىقىى
ىلەن ئوتتۇرىغى
ىى بىى
ئىرادىسى
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىالال تائىاڭ كىاپىرڭر
تەلەپ قىلغان مىرىنىلەرنىڭ ھەممىسىىنى
بەرمىگەن ،ئىزى خالىغىان مىىرىنىلەرنى
بەرۇەن .بۇنىڭ مۇنىداق ھنكمەتلىىرى
بار:

َا َُْا َََنا ِ
َجنا َ
ايَما َاْ ْ
وَايََْ َوََ َُااو َََُا َ
َُم ََْ ِ َاَا ْناوُ ْ
َُ َ
اة َ
َُمََْاهيَ ِ
ِثَو ِ
ِ ِ
ِ
ع
ع
َخ َ َ ََهايََا َْ ُِِا ََُْ
ُ
َ
ا
ا
ف
َ
ب
ن
َ
ْ
َ
م ََْْخ َ َ ُ َ َ َ
اْ َ ِ
ٌّا َْيَ َْوََاأَِْ َضَ
َْوََُ ٌّْ ِه َ
يكَ َ َقايَ َ ََ ْق َ
طٌََُّ ََق َ
ََلَِْانَايَ َ
ِ ِ
اةَلَا ِْااْ َِما ْاَْ
َوَُ َْق َ ئِ ََ ا َِقَوِااِ ْ ََْ َوَاَ َُااو َََُا َ
ليَل ا َ
ِ
ع
ِ
ةَ َ ا َ
َََُْا ِِْم َََُِْقِِ َ
َوَ ْ
ُ ْخ ُفَ َْوََا ْ قَ َفضٌََُّ َقيك َ
َُانَا ِن ََ َ ِ
اَْ
اضَةا ْثَ ُ ْن ُ
ََلِ َ
ََلَِْانَايَ َيلْايََا ْها َُ َُقُ ْاث ُ
َن ْاو َزي َُ َ
اوا﴾َ«ئۇڭر ئنيتتىى« :تىاكى
ََُ ُن َْ
ِا َلَ َ ا ْ َ

-1مىرىنىنىڭ پەقەت ئالال تائاڭنىڭ
يارىتىشى ۋە ئىرادىسى بىىلەن مەيىدانغا
كنلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش.
-2كاپىرڭر مىرىنىلەرنى ئىمان ئنيتى
ئۈچىىۈن ئەمەس ،پەقەت پەيغەمرەرنىىى
مەسخىرە قىلى ئۈچۈن تەلەپ قىالتتى.

سەن بىنۇە يەر ئاستىدىن بىىر بىۇڭقنى
ئنتىلدۇرۇپ چىقارمىغىچە سىاڭا ھەرۇىىن
ئىشەنمەيمىن .ياكى سىننىڭ خورمىلىىق،
تىىاللىق ۋە ئوتتۇرىسىىىدىن ئىسىىتەڭلەر
ئنقى تۇرىدىغان بىر بنغىىڭ بولسىۇن.
يىىاكى سىىەن ئنيتقانىىدە ئۈسىىتىمىنۇە
ئاسىىماننى پىىارچە-پىىارچە قىلىىى
چۈشۈرۇىن ،يىاكى (پەيغەمىرەرلىكىڭگە)
ۇىىىۇۋاھچى قىلىىىى ئىىىالالھنى ۋە
پەرىشتىلەرنى ئالدىمىنغا كەلتۈرۇىن .ياكى
سننىڭ ئالتۇندىن ئىيۈڭ بولسۇن ،يىاكى

-3كىىىىىاپىرڭر تەلەپ قىلغىىىىىان
مىرىنىلەرنىڭ ھەممىسى بنرىلسە ،ئىۇڭر
ئىىۇنى كىرۇەنىىدىن كنىىيىن ئىمىىان
كەلتۈرمىسە ،تەلتۈكۈس ھاڭ بولۇشىقا
ھەقلىىىق بىىوڭتتى ،ئالالھنىىىڭ ئىىازابى
كنلەتتى .ئىالال تائىاڭ بەنىدىلىرىگەن
چەكسىن رەھىىم-شىەپقەت قىلغىانلىقتىن
①
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سۈرە ئىسرا-73-70 :ئايەتلەر.

كاپىرڭرنىىىىڭ پۈتىىىۈن تەلەپلىرىنىىىى
كەلتۈرمەسلىك ئارقىلىق ئۇڭرنى ئومۇمىي
ئازابتىن ساقالپ قالغان.

قىلىشى بىلەن نازىل قىلىنغان .ئىالالھتىن
باشقا ھنۋ ئىال يوقتۇر ،سىلەر(ئالالھقا)
②
بويسۇنامسىلەر؟»

-3ئىنكىىىىىارچىالر پەيغەمىىىىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مىرىنىلىرى ئەپسىانە،
دەيدۇ.

-2ئىسىىرا مىرىنىسىىى .پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ بىر كنچىنىڭ قىسقا بىر
بىلۈمىىىدە مەككىىىدىن پەلەسىىتىندىكى
مەسجىدى ئەقساغا بنرى  ،ئىۇ يەردىىن
ئاسمانغا چىقى  ،مەككىگە قايتى كنلىشى
چوڭ مىرىنە .ئىالال تائىاڭ مۇنىداق
ِ
َن ا َىَلِ َ ْوا ِاي ََِا ْاِ ْ َِما َاَْ
دەيىىدۇُ ﴿ :نا ْاو َزي َََُُ ا َ ْ

پەيغەمىىىىرەر ئەلەيسىسسىىىىاڭمنىڭ
مىرىنىلىرى ئەپسانە ئەمەس ،بەلكى ئىۇ
قۇرئان كەرىىم ،سىەھىھ ھەدىسىلەر ۋە
مىتى ەر تارىخ كىتابلىرىدا سابىس بولغان
ھەقىقەتتۇر .پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ
ىۇپ،
ىايىتى كىىپ بولى
مىىرىنىلىرى ناھى
بەزىلىرى قۇرئان كەرىمدە ،مۇتلەق كىپ
قىسمى ھەدىسلەردە كەلىگەن .پەيغەمىرەر
ئەلەيسىسسىىاڭمنىڭ قۇرئىىان كەرىمىىدە
كەلگەن مىرىنىلىرى:

ِِ
ْح ََُ ِ َلَ َيَْ نَيَ
ْز َ ُِسََِ ََُ َْق ٌّْ ُِ ِي ْ
َُمَق َ
َُ َْق ٌُّْيََُ َ
ِ ِ
َة ااوٌََُّ ا ِاقَََُِْو ِ
ِ ِ
ح ااِ َُ﴾
ُ َ
َ ْوَا ا ََُنُ ِاَا ا َُم ا ْاَْماَيَنَاايَ َا ا ُ ُ َ

«ئالال (بارچە نۇقساندىن) پاكتۇر ،ئىۇ
(مىىىىىۇھەممەد ئەلەيسىسسىىىىىاڭمغا)
قۇدرىتىمىننىڭ دەلىللىرىنىى كىرسىىتى
ئۈچۈن ،بەندىسىىنى (يەنىى مىۇھەممەد
ئەلەيسىسساڭمنى) بىر كنچىدە مەسىجىدى
ھەرەمدىن ئەتراپىنى بەرىكەتلىك قىلغىان
مەسىىجىدى ئەقسىىاغا ئنلىىى كەلىىدى.
ھەقىىىقەتەن ئىىالال ھەممىنىىى ئىىاڭالپ
تۇرغۇچىىىىدۇر ،ھەممىنىىىى كىىىىرۈپ
③
تۇرغۇچىدۇر».

-1قۇرئان كەرىم ئىزى ئەڭ چىوڭ ۋە
مەڭگۈلۈ مىرىنىىدۇر .ئىالال تائىاڭ
ِ
َُجَق ِ
اْ ِْ
َُنَْا ُ َ
مۇنداق دەيىدۇ﴿ :قُ ْاث ََاا ِْ ْ َ َ

َة ا َ ََُُْ ُه ا ِ
وَُ ِ
مُ ََاَاَا اأَُْو ََُ
ُْ ا هْ َ
ََلَ ا ََ َُْاَ اأَُْوَُلِ ِقَْا ِاث َ
ْ
َ
لِ ِقَْلِ ا ا ا ا ِ
َوَا ا ا ا ْاوَ َ ا ا ا ااي ََُلَا ْ ُ ا ا ا ا ُاه ْ ََِا ا ا اوَا ْ ع َظَ ِهِ ا ا ا ا ُْ﴾
َ

«ئنيتقىنكى< ،ئەۇەر ئىنسانالر ،رىنالر بۇ
قۇرئاننىىىىڭ ئوخشىشىىىىنى مەيىىىدانغا
كەلتۈرۈش ئۈچۈن يىغىلى بىر-بىىرىگە
ياردەملەشىىكەن تەقىىدىردىمۇ ،ئۇنىىىڭ
①
ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرەلمەيدۇ>».

-3ئاينىىىڭ ينرىلىشىىى .پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭم مەككىىدە دەۋەت ئنلىى
بارغاندا ،كاپىرڭرنىڭ تەلى ىگە ئاساسەن،
ئالال تائاڭ ئاينى ئىككى پارچە قىلىى
كىرسىىەتكەن .ئىىالال تائىىاڭ مۇنىىداق
دەيدۇُ﴿ :قْاَا ل ِ
َوَُْ َ ا ََُْ َه َقا ُ ََ َ وِ َُْ
اْ ٌََُّ َ
ََ
ايَ ُ َ

َنا ا َاوعَ َِمَْلِ ا ا َِ
﴿ َْسَاَا ُهوَُا ااو ََُُفْاَا ا ا َُ َُقُا ا ْاثَفَا اأَُْوَُلِ َ ْ ا ا ِ ُ
ايتَوُ ْ َُ ااوَُما ا َُِْنا اَََ ْ ُ َِم ااَْ ُ ِ
ع
وََُُلا ا َِِ ََُْ
َ ْ
ْ ْ
ُم ََْا َاَا َ
ُ ْناُ َ ِ ِ
ََِْفَِإَ ْ َاَ ٌَّْ ُِِوُوََُ َُا ْ َفَاي َْلَ ُقوَََُ َقايَ
ْ َ
َاي ق َ
ِ
ِ
َُْا ا ا ِن َََلِ
ِ
ِ
ِ
َ
َة ا ا َاوَفَا َه ا ا ْاثَََْ ا ا اُ ْ َ
ا
َ
ا
ا
ا
َ
َا
ُ
َو
ا
ا
ا
ََُل
ا
ا
ا
ل
ْ
َ
ْ
َ
َ ُ
َ
ٌّا ا ا االِ ُقو َُ﴾ «ئەۇەر ئۇڭر(بىىىىىىىىىۇ
ُم ْ

ِ
َم ٌّْاَ ِق ل ََ َوَ ا لُوَُ
اَ ا َ ْوَُماَا ََْاُا ْ ِ ُ
اوَُواَا ُهوَُااوَُنا ْ
از ُ
ضا َ
ِ
ايك ُة ْ َ
َم ٌّْاَه ل ََ َوََها ْي َ
َوُ ا هثَ َْما ع ُ
َجا َ
َوَُاوَا ُااوَُ َْةا َاو َ
ُك ُة ْ َ
ِمْ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْقا َلَيََْا َفَ َقايََُا ْْا َِْ
َميَفِا ُ
َُمََْاوَيك َ
َم ْن َ َجا ََ َ َ
َ
َُنه ا ُ َُ﴾َ«قىيىىامەت ينقىنالشىىتى ،ئىىا

چاقىرىقىڭالرغىىىا) ئىىىاۋاز قوشمىسىىىا،
بىلىڭالركى ،قۇرئان ئالالھنىىڭ ۋەھيىى

②
①

سۈرە ئىسرا-33 :ئايەت.

③
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سۈرە ھۇد-16-13 :ئايەتلەر،
سۈرە ئىسرا-1 :ئايەت.

قوشىىىىىۇنىدىكىلەرنىڭ قەلرىنىىىىىى
مۇستەھكەملەش ۋە دۈشمەن قوشىۇننىڭ
قەلىىرىگە قورقىىۇنۋ سىىنلى ئىىارقىلىق
نۈسرەت بنرى  .ئالال تائىاڭ مۇنىداق
ِ ِ
ِ ِ ِ
اضَم َ َُا ْ َ
ضََله َ
ةََِ ََُ َْق ئ ََ َََ َ
دەيدۇْ ﴿ :ذَاُو ََ

ينرىلدى( .قۇرەي كۇف ارلىرى) بىىرەر
ىىرىنىنى كىرسىىىال (ئىمانىىدىن) يىىۈز
مى
ئىرۈپ ،بۇ «داۋامالشقۇچى سىنسىردۇر»
دېيىشىىىىدۇ .ئىىىۇڭر (پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنى) ئىنكار قىلدى ،نەپسىى
خاھىشلىرىغا ئەۇەشتى( ،ياخشىلىقتىن يىا
يامانلىقتىن بولسىۇن) ھەر ئىى (شىۇ
ئىشنىڭ ئەھلىنى رەننەتكە يىا دوزاخقىا)
ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر .ئۇڭرغا ھەقىىقەتەن
ىىرەت
ىىدىن ئىرى
ىىان) خەۋەرلىرىى
(قۇرئى
ىدى.
ىداردا نەرسىە كەلى
ئنلىنىىدىغان مىقى
مۇكەممەى ھىنكمەت كەلىدى( ،ئىالال
ئۇڭرنى شەقى قىلغانلىقى ئۈچۈن) ئۇڭرغا
ئاۇاھالندۇرۇشىىىىالرنىڭ پايدىسىىىىى
①
بولمايدۇ».

فَاََاوِ وََُُْا ِ اَْممنُاوَُْناأَُ ِْهضَفِاضَقُالُ ِ ِ
اَْ َ َا ُوَُْ
ُ
َ َ َ
اوبََُا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ض ا لُوَُْم ا ْنا ُه ْ َ ُ ااثَ
َوُ ْ
ابَفَي ْ
ض ا لُوَُْفَ ا ْاو َعَُم َْنَاايع َ
َُ ه َْا َ
ايُ﴾ «ئىز ۋاقتىدا رەبرىڭ پەرىشتىلەرۇە
لَانَ عَ

‹مەن سىلەر بىىلەن بىلىلە ،مىىمىنلەرنى
(ئۇرۇش مەيدانىدا) ساباتلىق قىلىڭىالر،
كاپىرڭرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنۋ سالىمەن›
دەپ ،ۋەھيىىى قىلىىدى( .كاپىرڭرنىىىڭ)
ۇەردەنلىرىنىىى چنىىپىڭالر ،ئۇڭرنىىىڭ
بارماقلىرىنى چنپىڭالر ③».بىۇ بەدرى ۋە
تەبۇ غازاتلىرىدا بولغان.

-5رەسىىۇلۇلال ئاتقىىان تىىوپىالرنى
كاپىرڭرنىىىڭ كىىىزلىرىگە تەككىىۈزۈش
ئارقىلى نۈسرەت بنرى  .ئالال تائىاڭ
مۇنداق دەيىدۇ﴿ :فَالَا ََا ْهُالُاوة َوَ ِ
ََاْ ََُلا ََ
ْ
ُْ َ

-3شاماى ئارقىلىق نۇسرەت بنىرى .
ئالال تائاڭ خەندە ئۇرۇشى بولغانىدا،
مەدىنىنىىى يىگىىىرمە نەچىىچە كىىۈن
قورشۈۋالغان كىاپىرڭر قوشىۇنى شىاماى
ئارقىلىق بىتچىىس قىلىى ەتكەن .ئىالال
ِ
َممنُاوَُ
اْ َ
تائاڭ مۇنداق دەيدۇ ﴿ :اَايََاها َهايََُا َ

اْ ِ
َوَُِِا ْولِ َاضَ
يَََم ِْ َ
َََما َ
َوَََاََُْلا َ َ
َََم ِْ َ َ
َِْ ْذ َ
َوَم َ
قَاَالَ ُه ْ َ
ِ
ِ
ِِ
ََل ااِ ََ،
َن ا ِاقَِ َ
ٌّ اانْيَََُُِلا ا َ َ
َُ ُْق ا ْاِمن َ
َِْم ْنا ا َُلَا ا كَ َ َ
َذَِ َُ ا َوَََُُل ا َما ِ
اْ﴾ «(ئىىى
اوة َُْ َ ِْا ِايََُْ ََاايفِ ِ ََ
َُ
َْ

َجنُاو َفَأ ََْ َنالْنَيَ
ُذْ ُ ُوََُِ ْ َق َََُل ِ َ
ايكَْ َُ ْ ُ
ََلَ ْاِ َُ ْ َِ ْذ َ
َج َ
ايَوَ ا ااي َََُُل ا ا َُلِ َقا اايَ
ََلَا ا َْاِ ِه ْ َ َِ ْ
ازا ا َ
ايَو ُجنُا ااو ََُْ ا ا ْ َ َا َ ْو َةا ا َ
َا ْ قلُاو َُ َل ِ
حاِ ُْ﴾ «ئى مۇئمىنلەر! ئالالھنىڭ
َ
َ

مۇئمىنلەر! بەدرىدە) مۇشرىكالرنى سىىلەر
ئىلتۈرۇۈنۈڭالر يوق ،بەلكىى ئەمەلىدە
ئىىۇڭرنى ئىىالال ئولتىىۈردى( .ئىىى
پەيغەمرىىىرىم! بىىىر سىىىقىم تىىوپىنى
مۇشرىكالرغا) ئاتقىنىڭدا سەن ئاتمىدىڭ،
بەلكى ئەمەلىدە ئىۇنى مۇشىرىكالرنىڭ
كىزلىرىگە) ئالال ئاتتى .بۇ مۇئمىنلەرۇە
چىرايلىق ئىنئامالرنى ئاتا قىلى ئۈچۈن
ئىىىدى .ئىىالال ھەقىىىقەتەن ئىىاڭالپ
④
تۇرغۇچىدۇر ،بىلى تۇرغۇچىدۇر».

سىلەرۇە بەرۇەن ننمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئىز
ۋاقتىدا ئۈستۈڭالرغا (كۇف ىار) قوشىۇن
كەلگەن ئىدى .بىن ئۇڭرغا قارشى بوران
ۋە سىلەرۇە كىرۈنمەيدىغان قوشۇن (يەنى
پەرىشىىتىلەرنى) ئەۋەتتىىۇق ،ئىىالال
سىلەرنىڭ قىلغان ئىشلىرىڭالرنى كىىرۈپ
②
تۇرغۇچىدۇر».
-6پەيغەمىىىرەر ئەلەيسىسسىىىاڭمنىڭ
①
②

سۈرە قەمەر-6-1 :ئايەتلەر.
سۈرە ئەھناب-7 :ئايەت.

③
④
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سۈرە ئەن اى-12 :ئايەت.
سۈرە ئەن اى-13-17 :ئايەتلەر.

ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى .سىلەرنىڭ ھىدايەت
تنپىشىڭالر ئۈچۈن ،ئىالال ئىايەتلىرىنى
②
سىلەرۇە شۇنداق بايان قىلىدۇ».

-7مۇئمىنلەرنىىىىىىڭ قەلرىنىىىىىى
بىرلەشتۈرۈش .ئالال تائىاڭ پەيغەمىرەر
ئەلەيسىسساڭمنى مۇئمىنالرنىڭ دىللىرىنىى
بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق كۈچلەنىدۈرۇەن.
مەسىلەن :مەدىنىىدە خەزرەج قەبىلىسىى
بىىىلەن ئەۋس قەبىلىسىىى ئوتتۇرىسىىىدا
ىرى داۋام قىلىى
ىن بىى
ىۇزۇن يىلالردىى
ئى
كەلگەن ئۇرۇش ،ئاداۋەت ،دۈشىمەنلىك
بار ئىدى .ئىۇڭر مۇسىۇلمان بولىۇش
بىلەن بىر-بىرى بىلەن قەدىناس دوسىس
بولۇپ كەتتىى .بىۇ ئىالال تائاڭنىىڭ
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭمغا ئاتىا قىلغىان
مىرىنىسىدۇر .ئىالال تائىاڭ مۇنىداق
َماايَفِااضَ
دەيىىدۇَ ﴿َ:وََا َ
افَلَا ْاِ ََْقُالُااولِ ِه ْ ََا ْاوََََ ْها َ
اْ َ

-3رەڭ مەيدانىىىدا مۇسىىۇلمانالرنىڭ
سىىانىنى كىىىپ ،كىىاپىر دۈشىىمەنلەرنىڭ
سانىنى ئاز كىرسىتى ئارقىلىق نۈسرەت
ئاتىىىا قىلىىىى  .بەدرى غازىتىىىىدا
مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئۈچ يۈز نەچىچە،
كاپىرڭرنىڭ سانى بىر مىڭىدىن ئىارتۇق
ئىدى .ئىالال تائىاڭ مۇسىۇلمانالرنىڭ
ىەتتى،
ىىپ كىرسى
ىا كى
ىانىنى كاپىرڭرغى
سى
كاپىرڭرنىڭ سانىنى مۇسىۇلمانالرغا ئىاز
ىدۇر.
ىا مىرىنىى
ىۇ كاتتى
كىرسىەتتى .بۇمى
ِ
﴿و ْذَ
ئىىالال تائىىاڭ مۇنىىداق دەيىىدۇَ :

مۇئمىنلەرنىڭ دىللىرىنىى بىرلەشىتۈردى.
سەن يەر يۈزىىدىكى پۈتىۈن بىايلىقنى
سىىەرپ قىلىپمىىۇ ئۇڭرنىىىڭ دىللىرىنىىى
بىرلەشىىتۈرەلمەيتىڭ لىىنكىن ئىىالال
(ئىزىنىڭ قىۇدرەت كامىلەسىى بىىلەن)
ئۇڭرنى ئىناق قىلىدى .شۈبسىسىىنكى،
ئالال غالىرتۇر ،ھىنكمەت بىىلەن ئىى
①
ِ
ََلَ ْاِ َُ ْ َ ْذََ
قىلغۇچىدۇر» ﴿ َوُذْ ُ ا ُوََُِ ْ َقا ََُلا َ

ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ،دۈشمەن
بىلەن ئۇچراشقان چىنغىڭالردا ،ئىۇڭرنى
سىلەرنىڭ كىزۈڭالرغا ئاز كىرسىەتتى ۋە
سىىىلەرنى ئۇڭرنىىىڭ كىىىزلىرىگە كىىىپ
كىرسىىەتتى ،ھەمىىمە ئىىى ئالالھقىىا
قايتۇرۇلىدۇ (ئىالال ئىىزى خالىغىانچە
③
ھىكۈم قىلىدۇ)».

ِ ِ
ِ
ا ِا َُقا ُ ِ
َواُا َهَلِلُ َُ ا ْ َ
اوة ْ َِذَََُْا َه ِْا اُ ْ َفااضََ َُِْاان َُ ْ َقَلااِ ْ َ
ُ ُ
فِضََ َِْنِ ِه ََِ
ِ
َوَِا ََُلا َِ
ا
او
َ
َم
ُ
اي
َ
ُ
ا
َم
َ
ا
ََُل
ض
ه
ا
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ ُ َ
ُ ْ َ َ
اوَ﴾َ«ئالال بولۇشقا تنگىشىلىك
َُمم َُ
َُا ْ َج ُاَ ُ

اَْلا ااَِْقُالُااولِ ِه َوَ ِ
ُمََ ِ ِ
ََ ااََُْلا ا ََ
ْ َ
َْ
َجقِ ْ اايَم اايَََ َْ ا ْ َ ْ َ
ََ ِنا اانَ ِ
ِ
َ ااِ َ﴾ «ئىىىىالال
ا
ا
َ
َ
ه
ا
ن
ََ ا َ
َ
َ
ُ
َ
افَلَا ِْ ا ا ُ ْ

َاااوَ ْزُ ْ َلِنِ ْ َقِا َِ
ُ ْنا اُ ْ ََ َْ ا َيُكَفَاأََ َ
فَلَا ْاَِْقُالُااول َُ ْ َفَأ ْ
ِ
ِ
ََلَ ا َ َا اَيَ ُ َْ ا َ َما ْاََُْناايََفَأََْا َه ا َ ُ ْ َ
ايَوُ ْنا اُ ْ َ
ْخ َوَُْا َ
ةَاُاوَاََُِْلا ََ َُا ْ َماَيَا ََ َل َُا ْ َ َا ْهَا ُيو َُ﴾َ
ِم ْنا َهيَ َ َ َِ َ

مانا بۇڭر پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ
قۇرئىىان كەرىمىىدە بايىىان قىلىنغىىان
مىرىنىلىرى .پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭمنىڭ
ىگەن
ىەرىپلەردە كەلى
ىس شى
ىەھىھ ھەدىى
سى
ىان
ىاندا بايى
ىى سى
ىىرىنىلىرىنى كنيىنكى
مى
قىلىمىن.

«ئالالھنىڭ سىىلەرۇە بەرۇەن ننمىتىنىى
ئەسلەڭالر ،ئىز ۋاقتىدا سىىلەر ئىزئىارا
دۈشمەن ئىىدىڭالر ،ئىالال دىلىڭالرنىى
بىرلەشتۈردى ،ئالالھنىڭ ننمىتىى بىىلەن
ئىزئارا قنرىنىداش بولىدۇڭالر ،سىىلەر
دوزا چۇقۇرىنىڭ ۇىرۋىكىدە ئىىدىڭالر،
ئىىالال سىىىلەرنى (ئىسىىالم ئىىارقىلىق)
①

سۈرە ئەن اى-53 :ئايەت.
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ىر
ىڭ بىى
ىالى ئىمىران-103 :ئايەتنىى
② سىۈرە ئى
قىسمى.
③ سۈرە ئەن اى-33 :ئايەت.

ئەل ەتتە .بىراق بۇنىڭغا تۇشلۇق بىننىڭ

ئۈممەتنىڭ سالىھ ئەۋڭدلىىرى دائىىم
ئىز ئۈممىتىنىڭ تەرەققىي قىلى بىارلىق
مىللەتلەرنىڭ ئالدىغا چىقىشىنى ،بۇنىڭغىا
ئەۇىشى ئۈممىتىنىڭ شىان-شىەرەپ ۋە
ىڭ
ىۇۋۋەت قازىنىى ئىزلىرىنىى
ىۈچ-قى
كى
شىىۇنداقال پۈتىىۈن دۇنيانىىىڭ شىىاد-
خۇراملىققا ،بەخىتكە چىمىشىىنى ئىارزۇ
قىلىىىدۇ .شىىۇنداق ،بىىۇ ئۇڭرنىىىڭ
ھەممىسىىىنىڭ ئورتىىاق ئارزۇسىىى ۋە
غايىسى ،ئەممىا ئۇڭرنىىڭ بىۇ غىايىگە
يەتكۈزىدىغان ئۇسۇى ،چارىلەر ھەققىىدە
تنخى ئورتاق بىر پىكىر بىرلىكى ھاسىىل
قىلغىنى يوق.
بىر مىللەتنى ئىسال

قىلىى

بۇ غايىلەرۇە ينتى

ۋە پۇختىىا پرىنسىىى -ئىىىلچەملىرىمىن،
ئننىق نىشىان-ڭيىسەلىرىمىىن بولىشىى
ڭزىم.
بىن ھەرقانداق ئىشتىكى ئەڭ مۇكەممەى
ۋە مۇقەددەس مىنانىمىن بولغان قۇرئىان
كەرىم ۋە ھەدىىس شىەرى

بايىانلىرىنى

كىزىتىىىدىغان بولسىىاق ،ئىىۇ بىىىنۇە
مىللەتنىىىڭ تەقىىدىرىنى ئىىىزۇەرتى

ۋە

ئىسىىال قىلىشىىنىڭ ئىىاچقۇچلىرى ۋە
قائىدە-پىرىنسىپلىرىنى ئننىق كىرسىىتى

ئۇنىىڭ

بنرىدۇ .بۇنىڭدىن باشقا بىن يەنە دۇنيىا

تەقدىرىنى ياخشىالش ۋە ئۇ مىللەتنى ھەر

تارىخى ،بولۇپمۇ ئىزىمىننىىڭ تىارىخى

تەرەپتىن ۇۈللەندۈرۈش قاتارلىقالر ،بۇڭر
ھەممىسى چوڭ نىشان ۋە بۈيۈ

ئۈچۈنمۇ مۇستەھكەم

يەنى ئىسالم تارىخىغا قىاراپ باقىىدىغان

غايىلەر
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بولساقمۇ ،بىن بىۇ ئىسىالھات يولىنىىڭ
دەسىىلەپكى باشىىلىنى

ئەمما دەى بۇنىڭ ئەكسىچە ،قۇرئانىدا

نىىۇقتىلىرىنى،

مۇئمىنلەر زىكىر قىلىنغاندا بولسا كىپىنچە

شىىۇنداقال بىىۇ يولنىىىڭ تەبىىىئەت ۋە

«ئاز»« ،ئازغىنە» دېگەنىگە ئوخشىاش

خىىىاراكتنرىنى ناھىىىايىتى ئننىىىىق

ئىرىىىارىلەر قوللىنىلىىىىدۇ .مەسىىىىلەن

بىلى اڭڭيمىن .بىن ئۇڭرنى يىغىنچىاقالپ

تىۋەندىكى ئايەتلەرۇە قىاراپ باقىايلى

كىرىدىغان بولساق شۇنداق بىر ھەقىقەت

«ئۇنىڭ بىلەن پەقەت ئىازغىنە كىىشىلەر

ىىمۇ ،ئىس ىالھاتنىڭ
ىۇ بولسى
ىدۇ ،ئى
چىقىى

ئىمان ئنيتتى»④« ،مننىڭ بەندىلىرىمدىن

ھەمىشە ئازغىنە «سىەرخىل مىۇئمىنلەر»

شۈكۈر قىلغۇچى بە

توپلۇمى تەرىپىدىن باشلىنىدىغانلىقىدۇر.

ئاز»⑤« ،نۇرغىۇن

شنرىكلەر ،شۈبسىسىنكى ،بىىر-بىىرىگە

بىن ئالىدى بىىلەن قۇرئانغىا قىاراپ

چنقىلىىىدۇ ،پەقەت ئىمىىان ئنيتقىىان ۋە

باقايلى .قۇرئاندا «كىپ»« ،نۇرغۇن»

ياخشى ئەمەى قىلغانالرڭ (بىىر-بىىرىگە
چنقىلمايدۇ) بۇڭر بە

دېگەنىىىگە ئوخشىىىاش كىپلىىىۈكنى
ئۇقتۇرىدىغان سىزلەر تىلغا ئنلىنسا دائىم

ىڭ ۋە
ىىلەر دىنىنىى
ىىم كىشى
ىىپ قىسى
كى

ئۇشرۇ كىپچىلىك دۇچار بولغان يامىان،

ئۈممىتىنىىىىڭ شىىىان-شىىىەۋكىتىنىڭ

ناچار ئەھ الالر سىزلىنىدۇ .ئالال تائىاڭ

يۈكسىلىشىىىنى ،كۈچىيىشىىىنى ئىىارزۇ

مۇنىىداق دەيىىدۇ« :ئەۇەر سىىەن يەر

قىلىدۇ-يۇ ،بىىراق ئىۇڭر بىۇ يولىدا

يۈزىدىكى كىپچىلىىك كىشىىلەر (يەنىى

سىىىيۈملۈ  ،ئەزىىىن نەرسىىىلىرىدىن

كاپىرڭر) ۇە ئىتىائەت قىلسىاڭ ،ئىۇڭر

ئايرىلىشىىنى ۋە يىىاكى ئىىۇڭرنى پىىىدا

سننى ئالالھنىىڭ يولىىدىن ئازدۇرىىدۇ،

قىلىشنى قۇبۇى قىلىشىالمايدۇ .تىوغرا،

ئۇڭر پەقەت ۇۇمانغىال ئەۇىشىدۇ ،ئىۇڭر

ئۇڭر راپا-مۇشەققىتى يوق ،خىاتىررەم،

پەقەت يالغاننىال سىزلەيدۇ»① ،يەنە بىىر

بەخىتلىىىىك ھايىىىات كەچۈرۈشىىىنى

ئايەتتە «لىنكىن ئىنسىانالرنىڭ تولىسىى

ئارزۇڭيىىدىغان ئنسىىىل ،ئالىيجانىىاپ

ئالالھنىىىىڭ ئنسسىىىانلىرىغا شىىىۈكۈر

كىشىىىلەر ،بىىىراق ئۇڭرنىىىڭ مىىىرىتى

قىلمايدۇ»② دەيىدۇ ،يەنە بىىر ئىايەتتە
ئالال

كەلگەندە بۇ يىولنى ئالغىا سىىلجىتى

تائاڭ يەنە «لىنكىن كىشىىلەرنىڭ

ئۈچۈن ئىزىگە سۈيۈملۈ

تولىسىىى بىلمەيىىدۇ»③ دەيىىدۇ .مانىىا

قۇربان قىلىشقا ،ھەتتا سائىتى كەلگەنىدە

ئايەتلەر بار.
①
②
③

بولغان پۇى-

ماى ،يۇرت-ماكان ۋە باڭ-چىاقىلىرىنى

مۇشۇنىڭغا ئوخشىاش يەنە نۇرغۇنلىغىان

سۈرە ئەنئام-115 ،ئايەت.
سۈرە غافىر-51 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
سۈرە يۈسۈف-30 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئازدۇر»⑥.

رننىنى پىىدا قىلىشىقا ،ئۇڭرنىىڭ بىۇ
④
⑤
⑥
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سۈرە ھۇد-30 ،ئايەت.
سۈرە سەبە-13 ،ئايەت.
سۈرە ساد-23 ،ئايەت.

ئىشالرنى قىلىشقا تەييارلىقى يوقتۇر.
بۇنىىداق بۈيىىۈ

رازىلىقىنىال كىزلەيدۇ .ئۇڭر-ئەقىدىسىدە
مۇستەھكەم بولغىنىدە

پىىىداكارلىق ۋە

شىىىەرىئەت ،ئەھكىىىاملىرىغىمۇ چىىىىڭ

ىىقا
ىىانلىقالر پەقەت ۋە پەقەت باشى
قۇربى

باغالنغاندۇر .شۇڭا شەرىئەتتە ھنچقانداق

تۈردىكى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭال قولىدىن

ئىزۇەرتى

كنلىدۇ .لنكىن بۇڭر-يۇقىرىىدىكىلەرنىڭ

ئەھكاملىرىغا قانداق چىڭ ئنسىلغان بولسا

قىيىنىىدۇر .شىىۇنداق،

كىچىكلىرىگىمۇ ئوخشاشال چىڭ باغالنغان.

ئۇڭر سان رەھەتتە ئاز ،بىراق ئۇڭرنىڭ

ئىىۇڭر قۇرئىىان كەرىىىم ۋە سىىۈننەتنى

-ئازلىقى بىلەن تۇرۇقلۇق-تەسىر كۈچى

ھەقىقىي مۇقەددەس بىلىدىغانالر بولۇپ،

غايەت زور بولۇپ ،ئەۇەر بىر مىللەتتە بۇ

پۈتۈن ھاياتىدا ئىزىگە پەقەت قۇرئان ۋە

خىلىىدىكى «سىىەرخىلالر»ڭ مەيىىدانغا

ىۇڭر
ىدۇ .ئى
ىچى قىلىى
ىۈننەتنىال يولراشى
سى

كنلىدىكەن ،ۇەرچە ئۇ مىللەتتە كىپچىلىك

ئەقىدىسىىى ئۈچىىۈن ،پىرىنسىىى

كىشىلەر مىللىتىنىڭ دەردىدىن مەشىغۇى،

پىداكارلىق قىلىشقا ،قۇربانلىق بنرىشىكە

بولىىىدۇ ۋە

تەييار تۇرىدۇ .ئۇڭر ئۈچۈن دىنىىدىنمۇ

ئۇڭرنىڭ ئىسىالھات ھەرىكىتىى غەلىىرە

ئەزىن بىر نەرسە يوقتۇر .ئۇڭر بۇ يولنىڭ

قىلىدۇ.

مۇشەققەتلىك يوى ئىكەنلىكىنى ،بۇ يولدا

ئۇنىىداقتا ،ئۈممەتنىىىڭ تەقىىدىرىنى

كىپلەپ مۇسىىرەتكە ئۇچرايىدىغانلىقىنى،

ئىزۇەرتىدىغان بۇ «سەرخىل مۇئمىنلەر»

بۇ يولدا تىلىنىدىغان بەدەللەرنىڭ ئنغىىر

زادى قانداق كىشىلەر؟

ۋە زور بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەنلەر

بۇڭرنىىىىىڭ خۇسۇسىىىىىيەت ۋە

بولۇپ ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇڭر بۇ يولىدا

خاراكتنرلىرى قۇرئان كەرىم ۋە ھەدىسىى

ئالالھنىڭ ئازغىنە سەرخىلالرغا بىرىىدىغان

شەرىپتە ئننىق بايان قىلىنغىان ،ئۇنىدىن

كاتتا ئەرىر-ساۋابىغا كىىزىنى تىكىكەن

باشقا شانلىق ئۈممىتىمىننىڭ تارىخىدىكى

ھالدا بۇ يولدىكى پىنتىلەرۇە ،خىرىسالرغا

ئىسالھات ھەرىكەتلىرىمۇ بىنۇە ئۇڭرنىڭ

پىسىىەنس قىلماسىىتىن داۋاملىىىق ئالغىىا

خىىاراكتنر-خۇسۇسىىىيەتلىرىنى ئننىىىق
كىرسىىىتى

ۋە

قىممەت-قاراشلىرى ئۈچىۈن ھەر زامىان

داۋالىرىغا بىپەرۋا بولغان تەقدىردىمۇ مانا
شىىۇ مىللەتىىتە ئىىىزۇىرى

ۋە ياكى بۇرمىالشنى قۇبىۇى

قىلمايىىدۇ .ئىىۇڭر شىىەرىئەتنىڭ چىىوڭ

ئەكسىچە-تولىمۇ ئاز بولىۇپ ئىۇڭرنى
ئۇچراتمىىاق بە

ياراتقۇچىسىىنىڭ

ئىلگىرىلەشنىال ئوياليدۇ.

تۇرۇپتىىۇ .ئىىۇڭر بولسىىا

ئىسىىالھات ھەرىكىتىنىىى ينىىتەكلەپ

ىىىگە ناھىىىايىتى سىىىادىق ۋە
ئەقىدىسى

ىدىغان
ىاش بولىى
ىا بى
ماڭىىدىغان ،ئۇڭرغى

ئىخالسمەن كىشىىلەر بولىۇپ ،پۈتىۈن

ئىخالسىىمەن ئىسىىالھاتچى مانىىا مۇشىىۇ

ئى -ھەرىكەتلىرىىدە پەقەت ئالالھنىىڭ

ىىدۇ.
ىىدىن چىقىى
ىىەرخىلالرنىڭ ئىچىى
سى
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تەرەققىي قىلدۇرىدۇ.

ھەرۇىنمىىۇ ئىسىىالھاتچى-كىىىپىنچە
كىشىلىرىمىن ئويلىغاندە  ،تۇرۇپال يىوق

ھەممىدىن بۇرۇن بىۇ چۈشىەنچىلەرنى

يەردىىىن توككىىىدەكال پەيىىدا بولىىۇپ

كىىىاللىمىندا ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشىىىىمىن

قالمايدۇ .ئۇڭرنىىڭ چىقىشىى ئۈچىۈن

كنرە .

ئىىاۋۋاى سىىەرخىل ،ئىلغىىار مىىوئمىن

ئىسالھات ۋە ئىزۇەرتى

رامائەتتىن ئىرارەت بىر يىلتىىن ،ئىۇرۇق

ىلىنىدۇ
ىال باشى
ىالھاتچى بىلەنى
پەقەت ئىسى

بولىشى كنرەككى ،ئاندىن ئالال ۋاقىس-

دەپ ئوياليىىدىغانالر ،دائىىىم ئالالھنىىىڭ

سائىتى كەلگەنىدە شىۇڭرنىڭ ئىچىىدىن

ئۇڭرغا نامەلۇم بىر يەردىن سىاڭھىددىن

بىرىنى ئىىز زامانىسىىنىڭ ،مىللىتىنىىڭ

ئەييۇبى ،سەيپىددىن قۇتىۇز ،ۋە يىاكى

ئىسالھاتچىسى بولۇشقا تالاليدۇ .ئەممىا

ئىمەر ئىرنى ئابدۇلئەزىنلەرنى ئەۋەتىشىنى

بىىىۇ قىىىانۇنىيەتتىن پەيغەمىىىرەرلەر

كۈتىىۈپ ھىىنۋ ھەرىىىكەت قىلماسىىتىن

مۇستەسنادۇر ،چۈنكى ئالال ھنچقانىداق

ئولتۇرىشىدۇ .ئەمما ئۇڭر بىر نەرسىىنى

بىىىن دەۋاتقىىان سىىەرخىل رامىىائەت

ئۇنتۇپ قنلىشقان ئىدىكى ،ئۇ بولسىىمۇ

ىادەت
ىا ئىرى
ىا ئالالھقى
ىتىلمىگەن ،ھەتتى
ينى

ئەمەلىيەتىىتە سىىاڭھىددىن ئەييىىۇبى ۋە

قىلىدىغان بىرمۇ كىشى يوق بىر زامانىدا

ئۇنىڭغىىا ئوخشىىىغان باشىىقا مىىۇخلىس

ئۇڭرنى ئەۋەتىىدۇ ۋە ئىۇڭر ئىارقىلىق

ئىسالھاتچىالر مەيدانغا چىقىشتىن بۇرۇن،

ئەقىىىدە ،ئەخىىالق ،قىمىىمەت قىىاراش

ئىسىىىالمىي ۇۈللىنىشىىىنىڭ ئىىىۇرۇقى

قاتارلىق پۈتۈن ساھەلەردە بىر قنتىملىق
ئومۇميۈزلۈ
ئنلى

ھنسابلىنىدىغان سىەرخىلالردىن تەركىىب

ئىسالھات ۋە ئىىزۇەرتى

تاپقان ئۇ مۇخلىس رامىائەت مەيىدانغا

بارىىدۇ .پەيغەمىرەرلەر بۇڭرنىىڭ

كەلىىگەن بولىىۇپ ،ئىىالال تائىىاڭ

ھەممىنى باشتىن باشالپ قىلىىدۇ .ئەممىا
بۇندىن باشقا ئەھ الىدا ئىىزۇەرتى

ئىسالھاتچىالرنى ئەنە شۇڭرنىڭ ئىچىدىن

ۋە

تالالپ چىقىرى

ىىمەت-
ىىى  ،قىمى
ىىالھات پىرىنسى
ئىسى

تىرىشىىچانلىق ،ئەڭ ئنغىىىر راپىىا-

سەرخىل مىۇئمىنلەر رامىائىتىنى روياپقىا

ىائەت»
ىەرخىل رامى
ىەققەتلەرنى «سى
مۇشى

بىلەن باشلىنىدۇ ،ئالال تائىاڭ

باشتىن كەچۈرىدۇ ،بەلكىىم تنخىى بىۇ

ئەنە شۇڭرنىڭ ئىچىدىن بىر ئىخالسىمەن
ئىسالھاتچى چىقىرى

ئىسىىالھاتچىنىڭ ھاياتىىىدىكى راپىىا-

بنرىدۇ-دە ،ئاندىن

مۇشەققەتلەردىن نەچچە ھەسسە ئىارتۇق

ىى ،
ىىال قىلىى
ىىى ئىسى
ىىۇ مىللەتنى
ئى

بوپ كنتىشىمۇ مۇمكىن .چىۈنكى ئىۇڭر

ۇۈللەندۈرۈش يولىدا پائاى قەدەملەرنىى
ئنلىىى

بەرۇەن ئىدى.

مەن ئىىىوياليمەنكى ،ئەڭ چىىىوڭ

قاراشلىرىنى مۇستەھكەم قوغدايدىغان ئىۇ
چىقىرى

ھەرىكىتىنى

ئىزلىرىنى ھنچكىم تونۇماستىن ،مەخپىىي

مىللەتنىىى ۇۈللەندۈرىىىدۇ ۋە
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خىنمىتىنىى قىلغىانالردۇر،

ئەينىىى ۋاقىتتىىا ،يەنە بىىىر تەرەپىىتە

ھالدا ئىسال

بەلكى ئۇڭر ھاياتىىدا ھنچقانىداق بىىر

«ئۈمىدسىىىىنلەر» بولىىىۇپ بىىىۇڭر

نەتىجىىىگە ئنرىشەلمەسىىلىكى ،غەلىىىرە-

ئىىىزۇەرتى  ،ئىسىىالھاتنى مەيىىدانغا

ئىلىۈپ كنتىشىىمۇ

كەلتۈرۈش ئۈچۈن پۈتىۈن خەلىق بىىر

تۇرۇپ

دەپ

نۇسرەتنى كىىرمە

مۇمكىن ئىدى ،ئۇڭر بۇنى بىلى
يەنىىىىال بوشاشىىىما

قنتىمدىال ئىسال

مۇسىىىتەھكەم

قارايىىدۇ .ئەمەلىيەتىىتە بىىۇ مىىۇمكىن

تۇرغانالردۇر.

بولمايدىغان بىر ئىى

بولىۇپ ،ئىالال

تائاڭنىڭ قانۇنىيىتىدە بۇنداق بىر ئىى

سىىىىن سىىىاڭھىددىن ئەييۇبىنىىىىڭ

يىىوق .دېىىمە  ،يۇقىرىىىدا ئنيتىىى

ھنكايىسىىىنى ھەقىقىىىي چۈشىىەنمەكچى

ئىتكىنىمىندە

بولسىڭىن شۇ دەۋرىىدىكى «سىەرخىلالر

كىپچىلىك كىشىلەر توغرا

يولدا بوڭلمايدۇ ،شۇڭا بىننىڭ بىرىنچى

تىىوپى»نىىىڭ تارىخىغىىا مىىۇرارىئەت

ۋەزىپىمىىىىن مىللەتنىىىىڭ تەقىىىدىرىنى

قىلىشىىڭىن ،ئىمادۇدىىىدىن زەنكىىى ۋە

ئىزۇەرتىىىى

دادىسى ئىاق سىۈنگۈرلەرنى بىلىشىىڭىن

ئىىىۇنى ئوڭشىىىايدىغان

ئىسىىىىالھاتچىدىن بىىىىۇرۇن شىىىىۇ

كنىىرە  .شىىۇنداقال ئىىۇ دەۋردىكىىى

ئىسالھاتىچىنىڭ ينتىشى

ئىلىماڭرنى ۋە ئۇ ئىلىماڭر ينتىشتۈرۈپ

چىقىشىغا ئىۇى

سالىدىغان ئىۇ «سىەرخىل مىۇئمىنلەر»

چىققان ساڭھىدىن ئەييۇبىنىڭ ينتىلىشىدە

توپى ۋۇرۇتقا كەلمە

چوڭ روى ئوينىغىان ئۇنىىڭ ئۇسىتازى

تۇرۇپ كىپچىلىك

يەنى بىر مىلىلەت ئوڭشىالمايدۇ يىاكى

نۇرىىىددىن مەھمىىۇتالرنى تونۇشىىىڭىن

ئەھ الى ياخشىالنمايدۇ.

كنرە ( .چۈنكى يۇقىرىدىكى بۇ مۇھىس

ئەمدىكى تالالش ئىزىڭىندە !!!

بولمىغان بولسا نە سىاڭھىددىن ،نە ئىۇ
بۈيۈ

بولىشىى كنىرە

فەتسىىلەر ،نە ئىۇ ۇۈللىنىشىلەر

سىن «سەرخىل مۇئمىنلەر» توپىنىىڭ

بولمىغان بوڭتتى).

بىرى بولۇپ ئازراق بولسىمۇ ۇۈللىنىشكە

ىالرنىڭ
ىم ئىشى
ىانالر» دائىى
«ئالدىراقسى

ھەسسىىە قوشامسىىىن؟ يىىاكى زاماننىىىڭ

ىۈرۈپ،
ىىگىال تەلمى
ىاقى ىتىگە ،نەتىجىسى
ئى

ئنقىشىغا بنقى  ،ھادىسىىلەرنى يىىراقتىن

ئىسالھات ،ئىزۇەرتىشىنىڭ قىانۇنىيەت-

تاماشا قىلىپال ئولتۇرامسىن؟

سەۋەبلىرى بىلەن كارى بولمايدۇ .شىۇڭا

تنن راۋاپ بنرىڭ! چۈنكى بۇ دۇنيىادا

ئۇڭر بىرسىىنىڭ ئاسىماندىن چۈشىۈپ،
ياكى يەرنىڭ تنگىدىن چىقىى
باشقا بىر پىالنىتتىن كنلىى

پەقەت ساناقلىقال ۋاقتىمىن قالدى...

ۋە يىاكى
ئۈممەتنىىڭ

ئەھ الىنى تۇيۇقسىنڭ ئىزۇەرتى ېتىشىنى
ساقاليدۇ.
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نەزەرۇە ئىىىىالغىنىمىندا ،ئالالھنىىىىىڭ
كەلىمىسىنى يەنى ”ڭئىىالھە ئىللەلىال “
تىىىن ئىرىىارەت تەۋھىىىد كەلىمىسىىىنى
بايراقالشىىتۇرۇش يولىىىدا ھەرقانىىداق
مۇسىىىرەت ھەرىىىىكەت ۋە ئاكتىىىى
خىنمەتلەرنى مىاددىي-مەنىى ى پۈتىۈن
ىن ئەڭ
ىارزۇ-تەلەپلەردىى
ىپەئەت ۋە ئى
مەنى
بىلى ۋە كنرە بولغانىدا ئىۇ يولىدا
رننىنى ،منلىنى خۇشاللىق بىلەن قۇربىان
قىلى نىشانى ۋە ئالى غايىسىنى رېئىاى
ھاياتتا ئەمەلىيلەشتۈرۈش شۇئارىدۇر.

پىداكارلىق-ئىنسان ئىىزى ئىشىىنى ،
كىڭۈى بەرۇەن دەۋاسى ئۈچۈن ماددىي-
مەنىىى ى مەنىىپەئەتلەردىن ،شىىۇنىڭدە
ئارزۇ-ئارمان ۋە نەپسانىي خاھىشىالردىن
ۋاز كنچەلەيدىغان روھىىي تەكامۇللۇققىا
يۈكسىلىشىىنىڭ ئۇن انىىىدۇر .تۈرلىىۈ
مۇشىىىىەققەت ۋە دەرد-ئەلەمىىىىلەرۇە
بەرداشلىق بنرى  ،دەۋا ئۈچۈن نەپسىنى
ۋە مەنلىىىك غىىۇرۇرىنى يىقىتاڭيىىدىغان
ىىانلىق
ىىدىكى قەھرىمى
ىىي مەنىى
ھەقىقىى
داستانىدۇر .منلىنى ،رننىنى ،ھەتتا ئاتا-
ئانا ۋە باڭ-چىاقىلىرىنى بىىر تەرەپىتە
قويىىۇپ ،دەۋا يولىىىدا سىىۇباتلىق ۋە
قەتئىيلىك بىىلەن سىەپەرۋەر بولۇشىنىڭ
ئاكتى ئامىلىىدۇر .شىەرئى رەھەتىتىن

بۈۇۈنكى مەدەنىي دۇنيا ئىنسانلىرىنىڭ
ئەقلىي ئەمگىكى نەتىجىسىدە يۈكسەلگەن
ئىلىم-پەن ۋە كەشپىيات تەرەقىيىاتلىرى،
پرىنسى رەھەتتە ئومۇمىي ئىنسىانالرنىڭ
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كنتىشى ،ئۇڭرنىڭ ماددىي دۇنيانىڭ پانىي
ۋە ئىتكۈنچى مەنىپەئەتىگە ئالىدانما ،
ىنىڭ
ىدىچىلىك قىلىشى
ىا بەنى
پەرۋەردىگارىغى
ئورنىغا ،ماددىغىا چوقۇنىۇپ ،ماددىغىا
قۇللۇق قىلى اتقانلىقىدىن بولسا كنىرە .
بۇ ئەھى اى غەرب دۇنياسىىدىال ئەمەس
ئىسالم ئەللىرىدىمۇ ئومۇملىشى كەتتىى.
ھەقىىىقەتەن ئىىۇڭر بارغىىانچە ماددىغىىا
باغلىنىىىىىى  ،پەرۋەردىگارىىىىىىدىن،
پەيغەمرىرىىىدىن ۋە مىىۇقەددەس كىتىىابى
قۇرئىىىان كەرىمىىىدىن ئۇزاقلىشىىىى
كنتى اتىىىىدۇ .دېمەككىىىى بىىىۇ دەۋر
ئومۇمىيەت رەھەتتىن ئنلىى ئنيتقانىدا،
پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئىىز ئىسىتىقرالىنى
ماددىغا باغالپ ،ماددىغا تن ىنىدىغان بىىر
ماتنرىيالىسس دۇنيا ئنقىنىدا غەرق بولۇشقا
قىىاراپ كنتى اتقىىان قورقۇنچلىىۇق بىىىر
دەۋردۇر .ئىسالم دۇنياسى ئىز تارىخىىدا
ھنچقاچىىان كۈنۈمىندىكىىىدە بۇنىىداق
پەرىشان ۋە پاراكەنىدە ھالغىا چۈشىۈپ
قالغان ئەمەس .تنخىمۇ يامىان بىولغىنى
ئۇڭر ئىزلىرىنىڭ مىمىنلىىك سىۈپىتىنىڭ
كنرىكى بولغان «ئۈسىتۈنلۈ » ماقىامى
ىالىنى
ىان ھى
ىدە پەرىشى
ىلەن ھازىرقىى
بىى
چۈشىىۈنۈپ ينتەلمەيىىدىغان دەرىجىىىدە
سەۋىيىسىنىڭ چۈشىۈپ كەتكەنلىكىىدۇر.
ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇڭر ھەر ساھەدە دۇنيىا
سەھنىسىدىن چنكىنىى  ،ئىمپنرىئالىسىس
كۈچلەرنىڭ تنپىى ئوينايىدىغان توپىغىا
ئايلىنى قالدى .تنخىمىۇ ئنچىنىارلىقى،
ىەلرىي
ىل سى
ىۇ خىى
ىڭ بى
ئىۇڭر ئىزلىرىنىى
ئىللەتلەرۇە بوغۇلۇپ كەتكىنىگە قارىما ،
يەنىىىال راھەت–پىىاراغەتكە بنرىلىىى ،
ىان،
ىلىرى ،ئىمى
ىاپا سۈرۈشى
ىى– سى
كەيپى

ىىى ۋە
ىىاراۋانلىقى ،بىرلىكى
ئورتىىاق پى
تەرەققىياتى ئۈچىۈن خىىنمەت قىلىى ،
ئىنسىىانىيەت دۇنياسىىىنى تىنچلىىىق ۋە
باراۋەرلىىىك ئاساسىىىدا مەدەنىيەتنىىىڭ
يۇقىرى پەللىسىگە كىتۈرۈشىنى غىايە-
مەقسىىىەت قىلىشىىىى زۆرۈرىىىىيەت
پرىنسىپلىرىدىن بولغان بولسىمۇ ،لىنكىن
ئىىۇڭر ئىزلىرىنىىىڭ بىىۇ ئاتىىالمى
ھاسىىىالتلىرىنى مىىۇئەييەن خەلىىق ۋە
مۇئەييەن ئىدىيە مەنسۇپلىرىنىڭ مىاى-
ماتاسى سۈپىتىدە ،باشقا خەلق ۋە ئنتىقاد
مەنسىىۇپلىرىنى يىىوقىتى ۋە ئىىارىن
مىللەتلەرنى بىوزە قىلىى ۋاستىسىى
قىلى كەلدى ھەتتا ئۇڭر بۇنى ئىرقىىي
قىرغىنچىلىق قۇرالى قىلىى  ،ئىنسىانلىق
رىنايىتى ئىشىلەۋاتىدۇ .ئۇڭرنىىڭ بىۇ
قىلمىشى ئادەتتە ئىلىم-پەنگە ،ئىىزىگە،
شۇنداقال ،پۈتۈن ئىنسانىيەتكە خىيىانەت
ۋە ئاسىىىيلىق بولىىۇپ ھنسىىابلىنىدۇ.
ھالرۇكى ئنتىرارىمىندىن سىاقىس ئاڭسىىن
ھاي اناتالر دۇنياسىدا ھنۋ بىىر رىانى ار
ئىز رىنسىنى ينمەيىدۇ ،ئىزئىارا بىىر-
بىرىنى قەسىتەن ئىلتۈرمەيىدۇ .بەلكىى
بىر-بىرىنى باشقىالرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن
قوغداشقا ،ئىزئارا يار-يىلەكتە بولۇشىقا
ھەرىىىكەت قىلىىىدۇ .شىىۇڭىمۇ ئىىۇڭر
ئىنسانالر دۇنياسىدا يۈز بنرى اتقىان بىۇ
خىل ۋەھشىلىكلەردىن سەسكىنى « :بۇڭر
ئىز رىنسىىگە زۇلۇمنىىڭ ھەر تىۈرىنى،
ھەتتا ئىلۈمنى راۋا كىرىىدىغان قانىداق
مەخلۇق؟» دەپ ،ئىز ھاى تىلى بىىلەن
بىىىن ئىنسىىانالرغا ئنچىنىشىىى مىىۇمكىن!
ئىنسىىانالرنىڭ كىىۈنىمىندە بىىۇ قەدەر
رەھىمسىن بۇ قەدەر شەپقەتسىىن بولىۇپ
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ئىىالىمى كىىۈنىمىندە بىىىن يۇقىرىىىدا
ئىپادىلەشىىكە تىرىشىىقان تراۇنىىدىيىگە
مۇپتىال بولغىنى بىر ئاچچىق ھەقىىقەت.
ئەمدى بىن ئۇيغۇر خەلقى ،رۈملىدىن ھەر
بىرىمىن مۇسۇلمان بولىۇش سىۈپۈتىمىن
بىلەن دەسىلەپكى ئەۋڭد مۇسىۇلمانلىرى
قالىىىدۇرۇپ كەتىىىكەن شىىىانلىق ۋە
ئالەمشۇمۇى قىمىمەت قاراشىلىرىمىننى،
ھىرلۈ ۋە ئادالەتتە ھەممىىگە نەمىۇنە
بولۇپ ئىتكەن ئالتۇن دەۋرىمىننى قايتىا
تىكلەش ئۈچۈن ننمە قىلىشىمىن ،نەدىىن
باشلىشىمىن ۋە قانداق ئنلى بنرىشىىمىن
كنرە دېگەن سۇئاى بەلگىلىرىگە راۋاپ
تنپىشىمىنغا توغرا كنلىدۇ .بىىن ئالىدى
بىلەن بۇ سىۇئاى بەلگىلىىرىگە رىاۋاپ
تنپىشىىتىن بىىۇرۇن نەزەر دىققىتىمىننىىى
ئەسىىىرى سىىىائادەت دەۋرىىىىدىكى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھ الىغا ئاغدۇرۇشىمىن،
ئاندىن ،ئىۇڭردىن كنيىنكىى ئەسىىرلەر
تىنمىسىىىىى بىىىىويىچە تىىىىارىخىي
سىىەھىپىلىرىمىننى بىىىردىن ۋاراقىىالپ،
بۇرۇنقى ئاتا-ئەرىدادلىرىمىننىڭ ھىاى
ئەھ الىدىن دەرس چىقىرىشىمىن ،تەررىرە
ساۋاق يەكىۈنلەپ ،كۈنىۈمىندىكى دەۋر
تەرەققىياتىغا ئۇيغۇن ھالىدا كرىنسىتىن
چىقى يىوى خەرىتىسىى ھازىرلىشىىمىن
ڭزىم .بۇ بىر كۈندە بولىىدىغان ،يىاكى
بىر رەمئىيەت ياكى بىر قانچە تەشكىالتالر
بىلەن ھەى بولىىدىغان مەسىىلە ئەمەس.
بۇنىڭدە بۈيىۈ ۋە ئۇلۇغى ار چىوڭ
ئىشالرنى دىنىي ،ئىجتىمائىي ،سىياسىىي،
ئىقتىسادىي ئىلمىي ئاكادېمىك شەخىس ۋە
ئەربابلىرىمىننىڭ سەرخىل ينتۈكلىرى بىر
ىرۇە رەم
ىدا بىى
ىىرە ئەتراپىى
ىۇمىالق شى
يى

قۇرئىىان ۋە ئىىۈممەت نامىغىىا قىىىل
ىالم
ىلىرى ۋە ئىسى
ىلىك خاھىشى
تەۋرەتمەسى
تۇپراقلىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قىانلىق
ىىتە
ىىىن قنلىشى
ىىارىئەلىرىگە پەرۋاسى
پى
غەمسىىىىنلىكى ئادەمنىىىىڭ ئىچىنىىىى
ئنچىشتۇرىدۇ .ئالىدىغان بولسىاق تنخىى
ينقىندا بىرلەشكەن دۆلەتىلەر تەشىكىالتى
كىشىلىك ھوقۇق ئالى كومىتنتى بىويىچە
ئنلىىى بنرىلغىىان "خىتاينىىىڭ شىىەرقىي
تۈركىستان خەلقىگە قىلى اتقان ئىادەتتىن
تاشقىرى زۇلمىنى ئەيىرلەش" يىغىنىدا 22
ۇە قارشىىىىى  37دۆلەت خىتاينىىىىىڭ
سىياسىتىنى قولالپ ئىاۋاز قوشىتى .بىۇ
دۆلەتلەر بىىر نەچىچە غەيىرى ئىسىالم
دۆلىتىنى ھنسابقا ئالمىغانىدا ھەممىسىى
ىدى.
ىرى ئىى
ىالم دۆلەتلىى
ىالمى ئىسى
ئاتى
ئەيتاۋۇر ،كۈنىمىندىكى مۇسىۇلمانالرنىڭ
ئومۇمى ئەھ الى ھنس-تۇيغۇ رەھەتىتە
تۇماندە تارقىلى  ،ۋىژدانىنىڭ بارغانچە
تارىيى  ،كىڭلى قارىداپ كەتكەنلىكى بىر
ئاچچىق ھەقىقەت .بولۇپمىۇ بىۇ دۆلەت
رەھرەرلىرى مۇسىۇلمانالرنىڭ كەلگۈسىى
ئىستىقرالى ئەمەس ،ھەتتا ئىز خەلقىنىىڭ
ئىستىقرالىنى كاپالەتكە ئىگە قىلغۇدە بىر
تونۇشقا ئىگە ئەمەس .ئەكسىچە ئۇڭرنىڭ
كىپىنچىسى ئىمپنرىئالىسىس كۈچلەرنىىڭ
ئى بىرلىكچىلىرى .ئۇڭرغىا نىسىرەتەن
ماقام-مەنسىپىنى ساقالپ قنلى بەدىلىگە
ئىز خەلقىنىڭ قننىنى ئىچىى ھنچقىانچە
ئىىى ئەمەس .قارايىىدىغان بولسىىاق،
سۈرىيەدە بەششار ئەسەد ،مىسىردا سىسىغا
ئوخشىىىغان نۇرغىىۇن قىىانخور نابىىاب
شەخسىيەتلەر كىز ئالدىمىنغا كنلىدۇ.
ئىسالم دۇنياسىى يىاكى مۇسىۇلمانالر
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ئەردادىنىڭ شانلىق تىارىخىنى زېسنىىدە
قايتىىا رانالندۇراڭيىىدىغان ،كىىنلەچەككە
بولغان ئۈمىىس غىۇنچىلىرىنى روھىىيەت
بنغىىىدا ينتىشىىتۈرەلەيدىغان ،زالىمىىالر
ئالدىىىىدىكى چارىسىىىىنلىك روھىىىىي
پىسىخىكىسىنى ئۈمىت ارلىىق باغچىسىىدا
ينڭىدىن بىخالندۇراڭيىدىغان سىەۋىيىدە
ئاكتى ۋە ئەمەلىيەتچان بولىشىنى تەلەپ
قىلىدۇ .مانا بۇ سەۋىيىدە كىرسىىتىلگەن
پىداكارلىق ئاندىن خەلقىمىننىڭ كەلگۈسى
ئىستىقرالىغا ئۈمىس بنرى  ،ھاياتقا بولغان
ئۈمىتسىىىنلىكىنى زاماننىىىڭ يىنىلىشىىىگە
كىرە بۇرىيالىشى مۇمكىن.

بولىشىىى ،بىىاش قاتۇرۇشىىى ،پىكىىىر
بىرلىكىگە كنلىشى ،شۇنىڭ بىلەن بىىرۇە
كائىناتنىىىڭ خىىالىقى پەرۋەردىگىىارىمىن
ئالدىىىدا ئىزىمىننىىىڭ چارىسىىىنلىكىنى،
ئارىنلىقىنى ھاى تىلىمىىن ۋە كىڭىۈى-
دىلىمىن بىلەن ئىپادىلەپ ،ئۇ زاتقا بولغان
قۇللۇق بىۇرچىمىننى بىجانىىدىل بەرىا
كەلتۈرۈشىىىمىن ۋە خەلقىمىننىىىڭ دەرد–
ئەلىمىىىگە كىيۈمچىىان ئاتىىا–ئانىىا،
شىىەپقەتلىك بىىىر دوختىىۇر ماھىيىتىىىدە
پىداكارلىق كىرسىىتى بىىلەن روياپقىا
ىىىىن
ىىىىۈن بىى
ىىىىى .بۈۇى
چىققۇسى
ىە
ىچە ھەسسى
ىەۋۋۇرىمىندىكىدىن نەچى
تەسى
تەرەققى قىلى  ،خىيىالىمىندىن ھالقىى
كەتىىكەن يۈكسىىە ئىلىىىم-پەن ۋە
سوتسىياى منديا-ئۇچۇر ۋاسىىتىلىرىنىڭ
ىاى
ىامەن قامى
ىى تامى
ىل–مەنتىقىمىننى
ئەقىى
قىلى الغىىان بىىىر دەۋردە ياشىىاۋاتىمىن.
بۇنداق چىگىك ۋە مۇرەككەپ ۋەزىيەتىتە
ئىككىىى مىلياردقىىا يىىنقىن مۇسىىۇلمان
ئاممىسىنىڭ دەرد–ئەلىمىىگە ،بولۇپمىۇ
ىۇم
ىڭ زۇلى
ىتان خەلقىنىى
ىەرقىي تۈركىسى
شى
خۇمىىارى يىىاۋۇز دۈشىىمەن ئالدىىىدىكى
چارىسىنلىكىگە يوى ھازىرڭش ئۈچىۈن،
ئاشۇ مۇسۇلمان خەلق ئاممىسىغا مەنسۇپ
ھەر بىر شەخىس ھەقىقىي مەنىدە ئىزىدە
پىداكارلىق روھىى ينتىلدۈرۈشىى زۆرۈر
بولۇپ قالىدى .بىۇ يولىدا شىۇ قەدەر
پىىىداكارلىق ڭزىمكىىى ،خەلقىمىننىىىڭ
پۈكۈلگەن بىلىنى رۇسالشقا ماراى ،يىاش
ئورنىغا قىان ئنقى اتقىان كىىزىگە داۋا،
راراھەتلەنگەن قەلرىگە مەلىسەم بولىۇپ،
ينڭىىىىىدىن ياشىىىىاش ئۈمىىىىىدى
بنغىشىىلىياڭيدىغان ،بىىۇرۇنقى ئاتىىا–

بۇنىڭىىدە بۈيىىۈ ۋە ئۇلۇغىى ار
خىنمەتلەر ،ئىادەتتە ئۇنىىڭ ھەرىمىنىى
ھەقىقىي مەنىىدە ئىىدرا قىالڭيىدىغان
بۈيۈ شەخسلەرنىڭ پىداكارلىقى بىىلەن،
نىىىۋىتى كەلگەنىىدە ئىزىنىىىڭ ھەمىىمە
نەرسىسىنى قۇربان قىلى روھىغىا ئىىگە
ىچانلىقى
ىدىلىرىنىڭ تىرىشى
ىمەت ئابىى
ھىمى
بىلەن روياپقىا چىقىىدۇ .شىۇڭىمۇ ھەر
قانداق دەۋا ئىز ھەرىمى ۋە ئەھمىيىتىگە
ىداكارلىق تەلەپ
ىمەت ۋە پىى
ىاراپ ھىمى
قى
قىلىدۇ .ئىنسىاننىڭ يىنمە -ئىچىمە ،
كىيىم-كنچە  ،ئىجتىمائىي خاتىررەملىك
ۋە رىنسىي تۇرمۇشىىدىن ئىرىارەت تىار
ىك
ىاھى ۋە بەھرىمەنلىى
ىدىكى خى
دائىرىى
ئىچىگە چىكۈپ قنلىشى ئۇنىىڭ ئەڭ زور
ئىمۈر ئىسراپچىلىقى ئىكەنلىكىدىن دېرە
بنرىدۇ .شۇڭا بىن نىۋەتتە خەلقىمىننى بۇ
خىل تار مەنىدىكى ھايات پەلسەپىسىدىن
خەۋەردار قىلىىى ئىىارقىلىق ئنلنمننتىىار
(ئىپتىدائىي) تۇرمۇشتىن ھالقىغان ئۇلۇغ
تىھپىكىىار (ھىممەتكىىار) لىققىىا دەۋەت
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ھنسابلىنىدۇ .كەلگۈسىنى قۇرۇپ چىقىى
ئنڭىنىىى چىقىىى قىلىىىدۇ .بىىۇنى
ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە ھەرقانداق قۇربىانلىق
ۋە پىىىداكارلىقالردىن بىىاش تارتمايىىدۇ.
سىرتتىن كەلگەن ھەرقانىداق تەھىدىتكە
پەرۋا قىلمايدۇ .ئۇڭرنىڭ كۈچى ئنتىقادى
كۈچ ،ئىرادىسى مىللىىي ئىىرادە ،يىولى
دەسىىىلەپكى ئەۋڭد مۇسىىىۇلمانلىرىنىڭ
يولىدۇر .چۈنكى بىننىڭ بۇندىن كنيىنكى
ھەرقانداق ئىىنقىالپ ۋە دەۋر يىارىتى
ھەرىكىتىمىن چوقىۇمكى ئىسىالمىي رو ،
ئىسالمىي ئەخالق ،مىللىي رو  ،مىللىىي
قىممەت قاراش بويىچە راۋاج تاپىدۇ .بۇ
ئىدىيىنى ۋە بۇ نۇقتىنى چىقى قىلمىغان
ھەرقانداق بىر ھەرىكەت ۋە پائىالىيەتلەر
ئادەتتە مەلۇم مىۇددەت مىۇئەييەن بىىر
سەۋىيىگە كەلگەنىدە قىلغىان بىىلەن،
نەتىجىدە مىللەتكە ئۇزۇن مۇددەتلىك بىر
پايدا ئنلى كنلەلمەيدۇ.

قىلىشىمىن ڭزىىم .چىۈنكى ھىمىمەت-
ئىنسان روھىيىتىنىڭ كامىىل ماقامىىدىن
ئىرارەت روھىيەت ئوزۇقى ھنسابلىنىدۇ.
مەنچە بولغاندا ،بۇنىڭىدە ئۇلۇغى ار
خىنمەتلەرنىىىڭ دۇنيىىالىق ئەھمىيىتىىى
ئىستانرۇلنى مىڭ قنتىم پەتىھ قىلغاندىنمۇ
ئەڭ بولسا ،مەنى ى ئەھمىيىتىمۇ ئەل ەتتە
پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ ئەۋلىيالىق ماقامىغىا
ينتىشىدىنمۇ ئۇستۇن ئورۇنىدا تۇرىىدۇ.
چۈنكى بۇ ئومۇم مۇسۇلمانالرغا بولۇپمۇ
بىن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ينڭىدىن يەنە
ىالپ،
ىالمىي رو بنغىشى
ىتىم ئىسى
ىر قنى
بىى
مىمىنلىىىك سىىۈپىتىگە ڭيىىىق ئومىىۇمى
ئىنسىىانالرنىڭ ئەبەدىيلىىىك بەخىىس-
سىىائادىتىنى كاپىىالەتكە ئىىىگە قىلىىى
ىىۈپتىن
ىىتە تى
ىىىنى ئويغىتىشى
تۇيغۇسى
ياخشىالشنى مەقسەت قىلغان «ينڭىلىنى
ھەرىكىتىىىى» دۇر .بىىىۇنى ئەمەلىىىگە
ئاشۇرۇشنىڭ تۈپكى باشلىنى نۇقتىسىى
ئامىخاس-ھەر بىر مۇسۇلمان شەخىسنىڭ
ئىسالمىي شىەخىس ،ئىسىالمىي ئىائىلە،
ئىسالمىي رەمئىيەت ۋە ئىسالمىي تىۈزۈم
روھى بويىچە ياشاش ئنڭىنى كىتىۈرۈش
ئاساسىدا ،سائادەت دەۋردىكى ئاشۇ ئەڭ
پاكىن ،ئەڭ ساپ مەنرەدىن ئوزۇقلىنىشنى
چىقى قىلىدۇ.

ھەرىكىتى» بىر يىۈرۈش
«ينڭىلىنى
پروۇرامما ۋە ينتەكچى ئىدىيىگە ئىگە .ئۇ
شەخسلەردىن باشالپ ئىائىلە ،رەمئىىيەت
ھەتتا دۆلەت ئەربابلىرىغا قەدەر ھەر بىىر
شەخسىىنىڭ «ئۈسىىتۈن م ىۇئمىن»لىىىك
سىىۈپىتىگە ڭيىقالشىىقانغا قەدەر كىڭىىۈى
بىلىدۇ ۋە شۇ نۇقتىنى كىزلەپ ھەرىكەت
قىلىىىىدۇ .مەسىىىىلەن «ينڭىلىىىىنى
ھەرىكىتى» نىڭ شەخىسلەرۇە قويىىدىغان
ئەقەللىي ئىلچىمى ،تىۋەندىكى بىر قاتار
پرىنسىپالرنى ئىز ئىچىگە ئالىدۇ :كىىپ
تەپەككۇر قىلى  ،ۋاقىتنى قەدىرلەش ،ئاز
يەپ ،ئاز ئۇخالش ،ئىاز كۈلىۈپ ،ئىاز
سىزلەش ،كەمتەر بولۇش ،خىۇش پىىل
بولۇش ،تەبەسسىۇم قىلىى  ،قاقىاقالپ
كۈلمەسلىك ،يالغان سىزلىمەسلىك ،ئىاچ

ھەرىكىتى» نىڭ مەركىنى
«ينڭىلىنى
ىىرى
ىىۇقەررەركى ،ئەسى
ىىى-مى
ئىدىيىسى
سىىىىىائادەت-دەسىىىىىلەپكى ئەۋڭد
ىۇلمانلىرىنىڭ پىىىداكارلىق روھىنىىى
مۇسى
ئىزلەشىىتۈرۈش ئاساسىىىدا ،شىىەخىس،
ئائىلە ،رەمئىىيەت قاتىارلىق ئومىۇمنى
تۈپتىن ياخشىىالش ھەرىكىتىى بولىۇپال
قالما  ،دەۋر يارىتى ھەرىكىتى بولىۇپ
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دۇئا بىلەن چىقى  ،كىپ سەدىقە قىلى ،
ئىلىم-مەرىپەتلىك بولىۇش ،ئەقىىدە ۋە
قانۇن ئىۇىنى  ،ھەدىىس ئوقىۇش ۋە
ئەمەى قىلى  ،تەۋبە-ئىستىغپار ئنيتىى
تىىۇرۇش ،ئەزان ئوقۇلۇشىىتىن بىىۇرۇن
مەسچىتكە بنرىشقا ئىادەتلىنى  ،ئەمەى-
ئىرادەتكە سۇسلۇق قىلماسلىق ،ھەقىتىن
ئۇزاقالشتۇرىدىغان كىشىلەر بىلەن ئەھراب
بولماسلىق ،ئەتتىگەن ئاخشىام ئىزىىدىن
ھنسىىاب ئنلىشىىنى ئۇنۇتماسىىلىق ،ھەر
ىازىر ۋە
ىالالھنى ھى
ىس ،ھەر يەردە ئى
ۋاقىى
نازىر بىلى .

كىز بولماسلىق ،ئىزۈمچىل بولماسىلىق،
ھورۇنلىىىۇق قىلماسىىىلىق ،پىتىىىنىگە
ئارڭشماسلىق ،ئىمكان قەدەر باشقىالردىن
بىر نەرسە تەلەپ قىلماسىلىق ،باشىقىالر
بىىىىلەن ئورۇنسىىىىن تارتىشماسىىىلىق،
باشىىقىالرنىڭ ئەيىرىنىىى ئىندىمەسىىلىك،
باشقىالرنىڭ تەلەپ قىلغىان نەرسىسىىنى
بنرىشتىن باش تارتماسلىق ،ھاكاۋۇرلۇق
بىلەن ئەزۋەيلەپ ماڭماسلىق ،باشقىالرنى
يامان ۇۇمان قىلماسلىق ،پىتنە پاسات ۋە
بىسىىۇدە ئىشىىالرغا ئارىالشماسىىلىق،
باشىىقىالرنىڭ يىىاردىمىگە ئالىىدىراش،
باشقىالرنىڭ پىكرىگە ھىىرمەت قىلىى ،
باشقىالرنىڭ ئەيىرىنى كىرۈشتىن بىۇرۇن
ئىز ئەيىرىنى كىرۈش ،باشقىالرغا قىلغىان
ياخشىلىقلىرىنى ئۇنتىۇپ كنىتى  ،كەڭ
قۇرساق بولۇش ،سىەۋىرچان بولىۇش،
سنخى بولىۇش ،پاراسىەتلىك بولىۇش،
تەمكىن بولۇش ،سىەمىمى ۋە راسىتچىل
ىۇزاق
ىدىن ئى
ىە ۋە ۇۇمانى
ىۇش ،شى
بولى
تۇرۇش ،بالدۇر ينتى  ،بالدۇر قوپۇشىقا
ئىىادەتلىنى  ،كىرىىىر ۋە چوڭچىلىىىق
قىلىشىىتىن سىىاقلىنى  ، ،پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ سۈننىتىنى ئىزىگە ڭزىم
ىان
ىۇم قۇرئى
ىۈنى چوقى
ىۇش ،ھەر كى
تۇتى
كەرىمدىن بىىر بىلىۈم ئوقىۇپ ،مەنە-
مەزمۇنىنى تەپەككۇر قىلى  ،ھەر ئىشنىڭ
سەۋەبىنى قۇسۇرسىن قىلى  ،نەتىجىسىنى
ئىىالالھتىن كۈتىىۈش ،قىىازا ۋە قەدەرۇە
تەسىىلىم ۋە رازى بولىىۇش ،مۇسىىۇلمان
قنرىندىشىىىنى ھاقىىارەت تىلىىى بىىىلەن
تىللىماسىىلىق ،مۇسىىۇلمانالرغا قارشىىى
نەپرەتتە بولماسلىق ،دۇئادا باشىقىالرنى
ئۇنۇتماسىىلىق ،شىىەيتانغا پۇرسىىەت
بەرمەسلىك ،ئىيدىن چىققاندا تاھارەت ۋە

ھەرىكىتىى»
قىسقىسى« ،ينڭىلىىنى
نىڭ تىۈپكى نىشىانى ،بىۇ ھەرىكەتىكە
كىڭۈى بەرۇەن شەخىس ۋە پەرتلەرنىىڭ
كامىل ئىمان ،كامىل ئىخىالس ،كامىىل
ئەخالق ،كامىل ئابىد ،كامىل مۇراھىىس
بولۇشتە يۈكسە ۋە ئالى رو بىىلەن
تاكامۇلالشقان «كامىل ئىنسان» بۇلىۇپ
ينتىلىشىنى مەقسەت قىلىدۇ.
ئومىىىۇمەن ئىسىىىالم دۇنياسىىىىنىڭ،
خۇسۇسەن بىن ئۇيغۇر مۇسىۇلمانلىرىنىڭ
كنيىنكى بۇ ئۈچ-تىت ئەسىردىن بنىرى
بنشىمىنغا كەلگەن كۈلپەتلىىك ئىاپەتلەر
سىىەۋەپلىك ئۇن ېرسىىاى سىىەۋىيىمىننىڭ
كۈندىن كۈنگە تىۋەنلەپ ،كۈنىمىننىىڭ
بارغانچە ئنغىىرڭپ كنتىشىىنىڭ تىۈپكى
ئىىامىلى ،بىننىىىڭ رۈملىىىدىن پۈتىىۈن
مۇسىىۇلمانالرنىڭ ئىسىىالمنىڭ ئەسىىلى
مىىىىىىىاھىيىتىنى روھىمىنغىىىىىىىا
سىڭدۈرەلمىگەنلىكىمىننىڭ نەتىجىسىىدىن
بولغان .شۇڭا بىننىڭ نىۋەتتىكى مىۇھىم
ۋەزىپىمىن ،ئىسالم دۇنياسىدا ينڭىدىن بىر
تىرىلشنىڭ ئەمەلىيلىشىشىنى ،ئالەمشۇمۇى
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مەنىدە تونۇپ ينتەلەيمىن.

سىىەۋىيىدە يەنە بىىىر قنىىتىم ئەسىىرى
سائادەتتىكى ئاۋانگارت مۇسىۇلمانالرنىڭ
تەمسىىىىلىيەت روھىنىىىى ئىىىىزىمىندە
ئەمەلىيلەشتۈرۈپ ،كەلگۈسى ئەۋڭدڭرنىڭ
دىنامىىىك (ھايىىاتى كۈچىنىىىڭ تولىىۇپ
تنشىشى) ئاكتىپچانلىقىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ
چىقىرىشقا مەركەزلىشىشتىن ئىرارەتتۇر.

بۇ ئاڭ ۋە چۈشىەنچە ئەينىى ۋاقىتتىا
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭمنىڭ روھى بىىلەن
مۇرەسسەملىشىىىى  ،ئەڭ يۈكسىىىە
سەۋىيىگە كەلگەن .ئۇ زاتنىڭ بۇ ئالى ۋە
مۇئەلال روھىنى ھەمىدە ئىۇنى ئىىزىگە
قانداق دەرد قىلغىانلىقىنى ،ھەتتىا دەۋا
يولىدا ئىزىنى ھاڭ قىلىى ۇىردابىغىا
بنرىىى قىىالغۇدە دەرىجىىىدە دەۋاغىىا
سەۋداڭنغانلىقىنى رانابى ئالال قۇرئىان
كەرىمدە مۇنىداق ئوتتۇرىغىا قويىىدۇ:
«ئەۇەر ئۇڭر قۇرئانغا ئىمان ئنيتمىسىا،
ئەپسۇسلىنى  ،ئۇڭرنىڭ (ئىماندىن) يۈز
ئىرۈۇەنلىكىىىدىن ئىىىزۈڭنى ھىىاڭ
قىلى ېتىشىڭ مۇمكىن»①.

ئەينى چاغدا ،باشتا ئالال رەسىۇلى ۋە
ئۇنىڭ مۇبارە ساھابىلىرى ئىالھىي دىن
يەنى ئىسالم دىنى بىىلەن ئۇچراشىقاندا،
ئۇنى باشقىالرغا يەتكۈزۈشنى ،قىانۇن-
پرىنسىپلىرىنى ھاياتىغا ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى
ۋە بۇ ئىارقىلىق ئىنسىانالرنى ھەقىقىىي
نىجاتلىققا ئنلى چىقىشنى ھاياتىنىڭ ئەڭ
ئۇلۇغ غايىسىى ۋە ئىىدېئالى قىلغىان.
شۇڭىمۇ ئۇڭر ئازغىنا ۋاقىتتا ئەرەب ينرىم
ئارىلىدىن ھالقى  ،شىۇ دەۋردىكىى ئەڭ
چوڭ ئىككى ئىمپنراتورلۇقنىڭ تەختىى–
بەختىنى مۇنقەرز قىلغان .قاچىانكى بىىن
مۇسىىۇلمانالرمۇ كىىۈنىمىندە ئالالھنىىىڭ
زېمىنىدىكى خەلىپىسى بولۇش سۈپىتىمىن
بىىىىلەن ،يەر يۈزىىىىدىكى پۈتىىىۈن
ھادىسىلەرۇە دىنىي تۈس ،دىنىي رو ۋە
دىنىي چۈشەنچە بىلەن مۇئىامىلە قىلىى
روھىنى ئىزىمىندە ينتىلدۈرۈشكە مەررىۇر
ئىكەنلىكىمىننى تونۇپ يەتسە  ،ئانىدىن
قۇرئان كەرىمىدە ئوتتۇرىغىا قويۇلغىان
«ئۈستۈن مۇئمىن»لىك سىاڭھىيىتىمىننى
قولغىىا كەلتىىۈرەلەيمىن .بىىىن قاچىىانكى
ئۈستىمىندىكى ۋەزىپىمىننىىڭ ھەرىمىنىى
ىنس
ىەۋىيىدە ھى
ىۇ سى
ىى بى
ۋە ئەھمىيىتىنى
قىاللغىنىمىىىندا ئانىىدىن بىىۇ دۇنيىىادا
مەرۇتلىقىمىننىڭ ۋە دۇنيىا مىللەتلىىرى
قاتارىىىدا مۇسىىتەقىل ياشىىاش ھەق-
ھوقۇقىمىننىىىڭ ئەھمىيىتىنىىى ھەقىقىىىي

ئەينى ۋاقىتتا پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭم
دەۋىتىنى باشلىغاندا مەككە مۇشىرىكلىرى
تەرىپىدىن نۇرغۇن ئەزىىيەت ۋە تىىل-
ھاقىىارەتكە يولىىۇقتى-سىىاراڭ دېىىدى،
سىىىسىرۇەر دېىىدى ،كىىاھىن دېىىدى...
مۇبارە بوينىغىا تىۇىنىىڭ نىنلىرىنىى
ئارتىىى قويىىۇپ ،سىىەردىدىن بىىاش
كىتۈرەلمە قالغاندا ،قىىنى پاتىمىىدىن
باشقا بىر ئىنسان كنلىى قۇتۇلىدۇرۇپ
قنلىشقا رۈرئەت قىاللمىىدى ،ماڭىىدىغان
يوللىرىغىىا تىىىكەن تاشىىالنغان بولسىىا،
ئىشىىىكلىرىگە نىجاسىىەت سىىۈرتۈلگەن
ئەھ الالرمۇ بولدى .ئەمما ئۇڭرنىڭ بىۇ
قىلمىىىى -ئەتمىشىىىلىرى پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسسىىىىىاڭمنى دەۋاسىىىىىىدىن
سىىىوۋۇتالمىدى .لىىىنكىن پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ بۇنىڭدىن قاتتىق ئىچى
①
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تەلەپتە بىوڭتتى .ئالىىدىغان بولسىاق،
پەيغەمىىرەر ئەلەيسىسسىىاڭم قىىۇرەي
مۇشىىرىكلىرىنىڭ تەرسىىالىقى كۈنسىىىرى
ئنشى  ،زۇلىۇم-سىىتەملىرى بارغىانچە
كۈچىيى اتقان كۈنلەرنىڭ بىرىدە ،مەكىكە
مۇشىىرىكلىرىدىن باشىىقا قەبىلىلەرنىمىىۇ
دەۋەت قىلى كىرۈش ئۈچۈن تىائىپتىكى
سەقىف قەبىلىسىىگە بارغىان .ئىۇ يەردە
پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ ئىورۇق-
تۇغقىىانلىرى بىىار ئىىىدى .پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭم ئۇڭرنى ئىسىالمغا دەۋەت
قىلىىى  ،ئىىىزىگە ياردەمىىدە بولۇشىىقا
چاقىرغىىان .لىىنكىن ئىىۇڭر پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ تەلىپىنى رەت قىلغىان
ۋە ئىچمەنلىكى ئنشىى  ،رەمئىيەتتىكىى
نادان ئادەملەرنى ۋە بىالىالرنى سىنلى ،
تىىاش-كنسىىەككە تۇتقىىان .پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ ئازادۇەردىسىى زەيىد
ئىرنى ھارىس پەيغەمىرەر ئەلەيسىسىاڭمغا
ىقا
ىى قوغداشى
ىۇ زاتنى
ىۇپ ئى
ىان بولى
قالقى
تىرىشقان بولسىمۇ ،لىنكىن ئىۇ زاتنىىڭ
پۇتى يارىلىنى قاناپ كەتكەن .پەيغەمرەر
ئەلەيسىسساڭم ئىزىگە مانىا مۇشىۇنداق
ئنغىر راپا سالغان كىشىلەرنىڭ ھەققىىدە
يەنە ئالالھقىىىا يىىىال ۇرۇپ« :ئىىىى
پەرۋەردىگارىم! مننىىڭ كىۈچ قىۇۋۋىتىم
قالمىدى ،چارىسىن قالدىم ،خەلق ئىچىدە
ئنتىرارسىنڭشتۇرۇشىىقا ئۇچرىىى اتىمەن،
بۇنىڭدىن ساڭا شىكايەت قىلىىمەن .ئىى
ىىنلەرنىڭ،
ىەن چارىسى
ىارىم سى
پەرۋەتردىگى
ئارىنڭرنىىىڭ پەرۋەردىگارىسىىەن ،سىىەن
مننىڭ پەرۋەردىگارىمسەن ،مننىى كىمىگە
تاشالپ قويىسەن؟ سننىڭ ماڭا غەزى ىىڭ
بولمىسىىىال ،مۇنىىداق قىيىنچىلىقالرغىىا

پۇشىىاتتى ،رىىىلە بىىوڭتتى ،ئۇڭرنىىىڭ
ھالىىىىدىن ئنچىنىىىاتتى .پەيغەمىىىرەر
ئەليسىسسىىاڭمنىڭ ئنچىنىشىىى ،ئىچىىى
پۇشىىىۇپ دەردلىنىشىىىى ،ئىزىنىىىىڭ
شەخسىيىتىگە قارىتىلغان تىل ئاھانەت ۋە
تاپىىا-تەنە تىىۈپەيلى ئەمەس ،بەلكىىى
دەۋىىىتىگە قىىۇڭق سىىالما تەرسىىالىق
قىلغىىان ،ئىمانغىىا كەلگىلىىى ئۇنىمىىا
ىى
ىتى خەۋپى
ىۇپ كنى
ىك بولى
رەھەننەملىى
ئاستىدىكى مۇشرىكالرنىڭ يامان ئاقى ىتى
ئۈچىىۈن ئىىىدى .شىىۇنىڭ ئۈچىىۈن
پەيغەمرىرىمىن« :ئۈممىتىمىم ،ئۈممىتىم»
ىىى.
دەپ كىىنچە كۈنىىدۈز دەردلىنەتتى
شۇڭالشىىقىمۇ رانىىابى ئىىالال مەزكىىۇر
ئايەتتە ،پەيغەمرىرىگە «ئۇڭرنىڭ ھالىغىا
ئنچىنى ئىزۈڭنى تۈۇەشىتۈرۋەتمىگىن»
دېگەن مەزمۇندا ئىايەت نازىىل قىلىى
تەسەللى بەرۇەن .تارىختىن بنرى پۈتۈن
پەيغەمرەرلەر ئىز قەۋمىدىن تىل-ئاھانەت
ۋە دەشىىىىنەم يەپ كەلىىىىگەن .ئەۇەر
پەيغەمرەردىن باشقا ئىنسىان بولىىدىغان
بولسا ،ئىاللى بىورۇن ئىۇڭر دەۋانىى
ئەمەس ،ھەتتا يۇرتىنى تاشىالپ قنچىى
كەتكەن بوڭتتى .لنكىن پەيغەمرەرلەرنىىڭ
خاراكتنرى بۇنىڭدىن پا ئىدى .بولۇپمۇ
بىننىڭ پەيغەمرىرىمىن ھەزرىتى مۇھەممەد
ئەلەيسىسساڭم تنخىمۇ چىداملىق ،تنخىمۇ
سەۋرچان ۋە تنخىمۇ كىيۈمچان ئىىدى.
مەككە مۇشرىكلىرى ئۇنىڭغىا قانچىلىىك
تىل-ئاھانەت قىلسا ،ئۇڭرغا شۇنچىلىك
منسرىرىىانلىق بىىىلەن ينقىنلىشىىاتتى،
قانچىلىىىك زۇلىىۇم قىلسىىا ،شىىۇنچىلىك
ئەپۇچانلىق بىىلەن مۇئىامىلە قىالتتىى.
ھەمدە ئۇڭرنىڭ ھەققىدە ياخشىى دۇئىا
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پىسىىەنس قىلمىىايمەن» دەپ ،دۇئىىادا
بولغان .ھەتتىا شىۇ چاغىدا رەبرائىىل
ئەلەيسىسساڭم كنلى « :ئىى ئالالھنىىڭ
پەيغەمرىرى رانابى ئالال بىۇ خەلقنىىڭ
ساڭا قىلغان يامانلىقى تۈپەيلى ئىۇڭرنى
سەن خالىغان رازا بىلەن ئازاپالشقا مننىى
ئەۋەتتىىىى» دېگەنىىىدە ،پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسساڭم« :ئى ئىالال خەلقىمنىى
ھىىىدايەت قىلغىىىن ،چىىۈنكى ئىىۇڭر
بىلمەيدۇ» دەپ يەنە ئالالھقا يىال ۇرۇپ
ئۇڭرنىڭ ھەققىدە ياخشى دۇئىا تىلەكىتە
بولغان .كنيىن پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭم
تائىپتىن قايتى  ،نەخىلە دېىگەن رايغىا
كەلگەنىىدە رانىىابى ئالالھنىىىڭ لىىۇتپى
ئىنايىتى بىلەن ،بىر توپ رىن تائىپىسىى
كنلىىى  ،ئىمانغىىا كنلىىى  ،مۇسىىۇلمان
بولغىىىان ①.ئەيتىىىاۋۇر ،پەيىىىغەبەر
ئەلەيسىسسىىاڭم ئەتىىىگەن-ئاخشىىام،
ئولتۇرسا-قوپسىا ئۈممىتىنىىڭ غنمىنىى
يەيتتى ،قانداق قىلى ئۇڭرغا دەۋاسىىنى
ئاڭلىتىشىنىڭ يولىنى ئىندەيتتى .مانا ئىۇ
ىڭ
ىوڭ دەردى ئۈممىتىنىى
ىڭ ئەڭ چى
زاتنىى
نىجات تنپىشى ئىدى .شۇنداق بولۇشىغا
ىرىكالرنىڭ
ىپەرۋا مۇشى
ىۇ بىى
ىا  ،بى
قارىمى
ئىمانغىىىا ،قۇرئانغىىىا ،پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسسىىاڭمغا ئىچمەنلىىىك نەپرىتىىى
ئنشى باراتتى .بىۇ ئەھى اى ئەلى ەتتە
منسىر-شەپقەت ۋە ۋاپا ئابىدىسى زات–
رەسۇلۇلالنىڭ قەلرىنى داغاليتتى ،ئىچىنى
ئنچىشتۇراتتى .ھەتتىا بەزى ۋاقىتلىىرى
ىابى
ىۇڭىمۇ رانى
ىاتتى .شى
ىۇدىنى يوقىتى
خى
ئىىالال ئىىۇ زاتنىىى ئاۇاھالنىىدۇرۇپ:
①

سۈرە ئەھقاپ-27 ،ئايەتتىن -32ئايەتكىچە.

«ئىزۈڭنى ھىاڭ قىلىشىىڭ مىۇمكىن»
دەپ تەسەللىدە بولغانتى.
كنيىنچە بۇ دەۋا ئاستا-ئاستا كنڭىيى ،
مەكىىكە دەۋردىىىن مەدىىىنە دەۋرىىىگە
كەلگەندە ،مۇھىارىر ۋە ئەنسىارىالردىن
تەركى ى تاپقىىان مۇبىىارە سىىاھابى-
كىرامالرمۇ ئىز پەيغەمرەرلىرىگە ئوخشاشال
ھىىنس-تۇيغىىۇ بىىىلەن يۇغۇرۇلغىىان.
شۇڭالشقىمۇ ئۇڭر قاچانكى دەۋا يولىىدا
ىا
ىدا ،ئاغنىغى
ىداكارلىق تەلەپ قىلىنغانى
پىى
قويمىىاقچى بولغىىان لىىوقمىنى تاشىىالپ
سەپەرۋەر بوڭڭيدىغان ،تو كنچىسىىمۇ
«دەۋا» دەپ ئورنىىىىىدىن تىىىىۇرۇپ
كنتەلەيدىغان ،دادام ،ئانام دېىمە دەۋا
شەرىپىنى ران تىكىى قوغدىياڭيىدىغان
سەۋىيىدە پىداكار خىنمەت ئاۋانگارتلىرى
بولۇپ ينتىلگەن.
ساھابى كىرامالرنىڭ ئىچىىدە ھەنىنەلە
ئىرنى ئىامىر ئىسىىملىك بىىر مۇبىارە
ساھابە بار ئىدى .ئۇ تنخى ئەمدى ياش
قۇرامىغا يەتكەن يىگىس ئىدى .بىر كۈنى
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭمنىڭ رىارچىلىرى
مەدىنىىىدە خەلقنىىى رىساتقىىا چىىاقىرىق
قىلى اتاتتى .چاقىرىقنى ئاڭلىغان ھەمىمە
ئادەم قولىدىكى ئىشىنى دەرھاى تاشالپ،
ىا
ىاڭمنىڭ ھوزۇرىغى
پەيغەمىرەر ئەلەيسىسسى
ئالدىرايتتى ...بىۇ چىاقىرىق دەى شىۇ
كىىۈنى ھەننەلىنىىىڭ تىىو كنچىسىىى
ئەتىگەنىىگە تىىوغرا كەلگەنتىىى .ئىىۇ،
رارچىالرنىىىڭ رىساتقىىا چاقىرى اتقىىان
ئاۋازىنى ئىاڭالپ ،رىنىابەتتىن غۇسىۇى
قىلمايال ...كىيىىنگەن پنتىى يۈۇىۈرۈپ
چىقى كەتتى .ئايالى« :ھىو تەخسىىر
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دېدى .شۇنىڭ بىلەن ساھابىالر دەرھىاى
بنرى ھەننەلەنى شنسىس قىلىنغانالرنىىڭ
ئارىسىدىن تاپتى ۋە چاچ– ساقىلىدا سۇ
ىتى.
ىىرۇەنلىكىنى ئنيتىشى
ىامچىلىرىنى كى
تى
ھەننەلىنىڭ تننى ئۇھۇد مەيدانىدا ياتقان
بىلەن ،پەرىشتىلەر ئۇنى ئاسماندا غۇسۇى
قىلدۇرۇۋاتاتتى .چۈنكى ئىۇ ئالالھنىىڭ
پەيغەمرىرىنىڭ چاقىرىقىغا تەخىرسىن ئىاۋاز
قوشىىۇپ ،رۇنىىۇپ ھالىتىىىدە شىىنسىس
بولغىىانتى .يەنىىى رانىىابى ئالالھنىىىڭ
{شۈبسىسىىىنكى ،ئىىالال مىىىمىنلەردىن
ئۇڭرنىڭ رانلىرىنى ،مىاللىرىنى ئۇڭرغىا
رەننەتنى بنرى سىنتى الدى ① دېىگەن
ئايىتىنىڭ نەمۇنىلىك ئۈلگىسى بولغىانتى.
ىۇ
ىڭ بى
ىالال ئۇنىى
ىابى ئى
ىۇڭىمۇ رانى
شى
پىىىداكارلىقىنى يەردە قويمىىىدى .ئىىۇنى
پەرىشتىلىرى بىلەن غۇسىۇى قىلىدۇردى.
دېمەككى ئالال ئۈچىۈن سىەى بولىۇپ
ئاقسىىاڭ ،ئەييىىۇپ ئەلەيسىسسىىاڭمغا
ئوخشاش كىز ينشى قىلساڭ ،رىگىرىڭنى
داغلىساڭ ،ئالالھمۇ ئەھ الىڭنى سورايدۇ.
ئالال ئۈچۈن ئىشلىسەڭ ،ئالال ئۈچۈن
يىىۈزۈڭنى يەرۇە سۈرسىىەڭ ،رانىىابى
ئالالھمۇ يۈزۈڭنى يەردە قويمايدۇ .ئالال
ئۈچۈن چاڭ-توزانغا بۇڭنساڭ ،رانىابى
ئالالھمۇ ئىزىنىىڭ پەرىشىتىلىرى بىىلەن
پاكىنڭيدۇ.

يۇيىنى الغان بولسىلىچۇ!» دەپ ،تىوڭپ
قالدى .مانا ئۇ شنسىتلەرنىڭ قننى بىىلەن
داستان يننىلغان تارىخىي كىۈن ئۇھىۇد
ئۇرۇشىىى ئىىىدى .ھەزرىتىىى ھەنىىنەلە
ىا كنلى ى  ،دەرھىىاى پەيغەمىىرەر
ئۇھۇدقى
ئەلەيسىسساڭمنى قوغىداش ئەترىتىىدىن
ئۇرۇن ئالدى .ئىۇرۇش تىازا چىنكىگە
يەتكەنتى .بىر چاغىدا مۇسىۇلمانالرنىڭ
سنپىدە قاڭيمىقانچىلىق چىقىشقا باشلىدى.
ئۇ كىكسىنى قالقان قىلى قەھرىمانالرچە
دۈشمەنگە ئىزىنى ئۇراتتى .بىر مەھەلدىن
كنيىن ئۇ تۇيۇقسىن بىر دۈشمەن زەربىسى
بىلەن كىكسىىدىن زەربە يەپ قولىىدىن
ئايرىلدى ۋە شنسىس قىلىنىدى .ئۇنىىڭ
ئۇھىىۇد ئۇرۇشىىىغا كنلىىى رىساتقىىا
قاتناشقانلىقىدىن ھنۋ كىمنىىڭ خەۋىىرى
يىىىوقتى .بىىىۇ ئارىىىىدا پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسساڭممۇ يارىالنغانتى .ئۇ زاتنىڭ
ىاتتى.
ىان ئنقى اتى
ىدىن قى
ىارە يۈزىى
مۇبى
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭم مۇبارە قىۇلى
بىلەن يۈزىىدىكى قىاننى سىۈرتۈۋېتى ،
قولىنى كىتۈرۈپ« :ئى پەرۋەردىگىارىم!
مننىڭ ئىۈممىتىمنى ھىىدايەت قىلغىىن،
بىىۇڭر مننىىى بىلمەيىىدۇ .بنشىىىمنى
ينرى ەتتى ،چىشىمنى سۇندۇرى ەتتى ،بۇ
سىەۋەپلىك ئىۇڭرنى رازانالنىدۇرمىغىن،
بۇڭرغا باڭ–مۇسىرەت بەرمىگىن ،چۈنكى
ئۇڭر بىلمەيدۇ .بىلگەن بولسا ،بۇنىداق
قىلمىغان بۇڭتتى» دەپ ،دۇئا قىالتتىى.
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭم دۇئا قىلى ېتى ،
ىا تىكىى :
ىردىنال ئۇپۇققى
ىىزلىرىنى بىى
كى
«مەن ھازىر ھەننەلىنىڭ زېمىىن بىىلەن
ئاسىىىمان ئوتتۇرىسىىىىدا غۇسىىىلى
قىلىىدۇرلۈۋاتقانلىقىنى كىىىرۈۋاتىمەن»

قۇرئان كەرىىم بىىنۇە پىىداكارڭرنىڭ
ھىىالىنى مۇنىىداق بايىىان قىلىىىدۇ:
«مىمىنلەرنىڭ ئىچىدە (رەسۇلۇلال بىلەن
غازاتقا چىققاندا سۇباتلىق بولۇپ ،شنسىس
بولغانغىىا قەدەر دادىللىىىق بىىىلەن رەڭ
①
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سۈرە تەۋبە-111 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

(دۈشمىنىڭالرغا قارشى يىاردەم بنرىىدۇ،
ىۇرۇش مەيدانلىرىىىدا)
ىى (ئى
قەدىمىڭالرنى
③
بەرقارار قىلىدۇ» .

قىلىىى توغرۇلىىۇق) ئالالھقىىا بەرۇەن
ئەھىىدىنى ئىشىىقا ئاشىىۇرغان نۇرغىىۇن
كىشىلەر بار .ئۇڭرنىڭ بەزىسى (ئەھدىگە
ۋاپا قىلى ) شىنسىس بولىدى ،بەزىسىى
(شنسىس بولۇشىنى) كىۈتمەكتە ،ئىۇڭر
(پەرۋەردىگارىغىىا بەرۇەن ئەھدىسىىىنى)
ھەرۇىن ئىزۇەرتكىنى يوق»①« ،نۇرغۇن

رەسۇلى بىىلەن بولغىان مۇناسىى ىتىنى
قەتئىي بوشىاتمايدۇ .نەپسىىي ئىارزۇ-
ئىستەكلىرىنى ،ئاتا-ئانا ،باڭ-چاقىا ۋە

ئىلىماڭر بىرلىكتە رەڭ قىلىدى .ئىۇڭر
ىۈلپەتلەردىن
ىكەن كى
ىدا يەتى
ىالال يولىى
ئى
روھسىىىنڭنمىدى ،بوشاشىىمىدى ،بىىاش
ئەۇمىدى ،ئالال ئىزىنىىڭ يولىىدا دۇچ
كەلىىگەن قىيىنچىلىقالرغىىا چىداشىىلىق
بەرۇۈچىلەرنى دوسس تۇتىدۇ .ئۇڭرنىىڭ
سىىىىزى پەقەت« :پەرۋەردىگىىىارىمىن!

پۈتىىۈن يىىنقىن -يىىۇرۇق ،ئىىورۇق–
تۇغقانلىرىنى ئالال ۋە ئالال رەسۇلىدىن
ئۈسىىتۈن كىرمەيىىدۇ .زۆرۈر بولغانىىدا
منلىنى ،رننىنى ،بارلىقىنى ئالال يولىىدا
پىدا قىلىدۇ .ئۇڭرنىڭ نەزىرىدە ئىالال
ئۈچۈن بولمىغىان ھەرقانىداق ئىى –
ھەرىكەتنىڭ ھنۋ بىر ئەھمىيىتى يوقتىۇر.
ئۇڭر دەۋا يولىدا پىداكارلىقنىڭ قانچىلىك

ىالال
ىالال ۋە ئى
ىداكار ئى
ىي پىى
ھەقىقىى

پەيغەمرەرلەر بىلەن كىىپلىگەن رەبرىانىي

ۇۇنىىاھلىرىمىننى ،ئىشىىىمىندا چەكىىتىن
ئاشىىقانلىقىمىننى مەغپىىىرەت قىلغىىىن،
قەدەملىرىمىننىىىى (رەڭ مەيدانىىىىدا)
مۇستەھكەم قىلغىىن ۋە كىاپىر قىوۋمگە
قارشى بىنۇە ياردەم بەرۇىن» دېگەنىدىن
باشقا بولمىدى .ئالال ئۇڭرغا دۇنيانىىڭ
ساۋابىنى (يەنى دۈشىمەنلەر ئۈسىتىدىن

ىىى
ىىك ۋە زۆرۈر ئىكەنلىكىنى
ئەھمىيەتلىى
ياخشى بىلىدۇ .ئۇڭر ئالالھنىىڭ يولىىدا
منلىنىىى چىقىىىم قىلىشىىتا ھەزرىتىىى
ئەبۇبەكرى ،ئىمەر ،ئوسمانالرنى ئىىزىگە
ئىرنە قىلسىا ،رننىنىى پىىدا قىلىشىتا
شنسىتلەر سىۇلتانى ھەزرىتىى ھەمىنە ۋە
ھەننەلەۇە ئوخشاش ئوھۇد ئارسالنلىرىنى

غەلىرە قىلىشنى) ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىى
ىاۋابىنى (يەنىىى رەنىىنەت ۋە ئۇنىىىڭ
سى
ننمەتلىرىنىىى) ئاتىىا قىلىىدى ،ئىىالال
ياخشىىىىلىق قىلغىىىۇچىالرنى دوسىىىس
تۇتىىىدۇ»② «ئىىى مىىىمىنلەر! سىىىلەر
ئالالھقا (يەنى ئالالھنىڭ دىنىغا) يىاردەم
ىىىەڭالر ،ئىىىىالال سىىىىىلەرۇە
بەرسى
① سۈرە ئەھناب-23 ،ئايەت.
ىايەتتىن -133
ىران-135 ،ئى
ىۈرە ئەى ئىمى
② سى
ئايەتكىچە.

نەمۇنە قىلىدۇ .ئىۇڭر ئۈچىۈن زامىان،
ماكان ۋە شارائىتنىڭ پەرقى يوق .قاچان
ۋە قەيەردە بىىىر ۋەزىىىپە تاپشۇرۇلسىىا،
پۈتۈن ئىشى شۇ ۋەزىپىنى ئىجرا قىلى ،
كنرە بولغاندا ران دېسە رىان ،مىاى
دېسە ماى بنرىشتىن باش تارتمايدۇ.

③
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سۈرە مۇھەممەد-7 ،ئايەت.

ِ
ِ
ايَاَ َا َْ َلُااو َََُ
َما َ
َممنُااوََُ ا ََ َا ُهوَُااو َُ َ
اْ َ
[اَاايََاها َهاايََُ ا َ
ِ
ِ
ايَاََا َْ َلُاوُ يەنى
اوَُم َ
َم ْهْيََن َيََُل ََََُا ُهوَُ َ
َ وُا َ َ

بولغان ئى  ،يەتمەكچى بولغان نىشاننىڭ
ئۈنۈمى قانچىلىىك؟ نەتىجسىى قانىداق

« ئى ئىمىان ئنيتقىانالر! سىىلەر نىنمە
ئۈچۈن قىلمايىدىغان ئىشىنى (قىلىمىىن)
دەيسىلەر؟ سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشىنى
(قىلىمىن) دېيىشىڭالر ئالالھنىڭ دەرۇاھىدا
ئەڭ ئىچ كىرۈلىدىغان ئىشتۇر»①.

بولىشى مىۇمكىن؟ بۇنىڭىدا ئىىزۈم ۋە
خەلقىمىىگە پايىىدا-زىيىنىىى قانچىلىىىك؟
ئىىورۇن ،شىىارائىس بىىارمۇ؟ بۇڭرنىىىڭ
ھنسابىنى قىلغاندىن كنيىن ،شىۇنداقتىمۇ
ئىشنىڭ ئەھمىيىتى ،مەخپىيىتى دېگەندە

مەزكىىىۇر ئىىىايەت ئىنسىىىانالرنىڭ

تەرەپلەرنىىى نەزەردە تۇتقىىان ئاساسىىتا

ھاياتىدىكى پۈتۈن ئىشالرنى ئىز ئىچىگە

سىزلەشكە باشالش ئالالھنىىڭ ھىىكمى،

ئالىدىغان بولىۇپ ،نورمىاى پائىالىيەت

ئەقىلنىڭ تەقەززاسىدۇر.

بولسۇن ،ئىرادەت بولسىۇن ،سىياسىەت

ىىىىي
ىىىۈم سىياسى
ىىىۇر ھىكى
مەزكى

بولسۇن ياكى رىساد ئىرىادىتى بولسىۇن

پائىىالىيەتلەردە ،ئىقتىسىىادىي ئىشىىالردا،

ھەرقانىىىداق ئىشىىىنى ئنغنىمىىىىندىن
چىقىرىشتىن بورۇن شۇ ئىى

ئائىلە-تۇرمۇشىدىمۇ ئوخشاش.

ئۈسىتىدە

دۇنيادا پىالنلىىق ،نىشىانى ئننىىق،

ىاقچى
ىۈزۈپ ،قىلمى
ىالن تى
ئىندىنىى  ،پىى
①

سەف سۈرىسى-3-2 :ئايەتلەر.

ىان ئى ى -
ىا بولغى
ىى پۇختى
مەخپىيەتلىكى
ھەرىكەتىىلەر غەلىىىرە قىلغىىان .ئالىىدىن
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قىلىنغان پىىالن ئاشىكارىلىنى
مەخپىيەتلىكى سىنىلى

قنلىى ،

كونىىا ئۇسىىۇلدىكى ھەرىكەتىىلەر ۋە

قالغان ھنچقانداق

ئىشالر بىۇرۇنقى ئەسىىرلەردە ئەمەلىگە

ئىىى  ،يىىاكى ھەرىىىكەت نەتىجىىىگە

ئاشسىمۇ -21ئەسىردە بۇنداق ئىشالر ۋە

ئنرىشەلمىگەن.

شوئارڭرنىڭ ۋاقتى ئىتتى.

بولۇپمۇ ئۇيغۇر خەلقى دۇچ كەلىگەن

بۈۇۈن ئەقلىمىننى كاللىمىنغىا يىغىى

بۈۇىىۈنكى ئنغىىىر ۋەزىىىيەت ،كىىىپىنچە

ئولتۇرۇپ ،مىنىڭ دۈشمىنىم كىىم؟ نەدە؟

ئىشالرنى مەخپى قىلىشنى تەقەززا قىلىدۇ.

ئىمكىىانىيىتى قانچىلىىىك؟ مەنىىدىكى

ىىقىرى
ىىدىن تاشى
دۈشىىمىنىمىن دەرىجىى

ئىمكانىيەت دۈشمىنىمگە زەربە بنرەلەمدۇ؟

ھىىىيلىگەر ،ۋەھشىىى ،بىننىىى نەپەس

ىدىمەن؟
ىىتىمگە ينتەلەمى
ىىزلىگەن مەقسى
كى

ئالدۇرماسىىىلىق ئۈچىىىۈن بىىىارلىق

ىدىكى
ىۈن مەنى
ىىم ئۈچى
ىەتكە ينتىشى
مەقسى

ئىمكانىيىتىنى ئىشقا سالىدۇ ،سنلى اتىدۇ.

ئىمكانىيەتلەر ينتەرلىكمۇ؟

دۇنيادا مىۇمكىن بولمايىدىغان ئىى

مۇشۇنداق سىوئالالرغا بىىر-بىىرلەپ

يوق .ئەمما ئىشالرنىڭ ھەممىسى پىىالن،

راۋاپ تنپىشىمىنغا توغرا كنلىدۇ.

تەدبىر ،ئىمكىانىيەت ،ئەقىىل ،بىلىىم،

دۈشىىىمەن شىىىەرقىي تۈركىسىىىتاندا

تنخنىكىالرغا باغلىق .ئەنە شۇ شەرتلەرنى

ىىى
ىىا خەلقىمىننى
ىىونالرچە بىگۇنى
مىليى

ھازىرلىيىىالىغىنىمىندا پىىىالن قىلغىىان

ڭۇىىىرڭردا يوقىتىشىىقا پىىىالن تىىۈزۈپال

ئىشىمىننى روياپقا چىقىراڭيمىن.

قالماسىىتىن شىىۇ ۋەھشىىى پىالنىغىىا

خەلقىمىىىن بۈۇىىۈن بنشىىىغا كەلىىگەن

توسقۇنلۇق قىلى اتقان ،قىلى

مۇسىرەتنىڭ ئنغىرلىقىدىن ننمە قىلىشى ۋە

بولغان چەتئەلدىكى ئۈيغۇرڭرنىڭ ئالدىنى

ننمە دېيىشىنى بىلەلمە  ،كاللىسىغا نىنمە

توسىىۇپ ،ھىىنۋ ئى ى

كەلسە شۇنى ئاۋازى يەتكۈچە سىىزلەپ،

كنرەكسىىىن قىلىىى

ھەركىۈنى ئىنتىقىام ئنلىى  ،دۈشىمەننى

قىاللمايىىدىغان،

قويىىۇش ئۈچىىۈن

ھنسابسىىىن دولالرڭرنىىى خەرلى الىىىدۇ.

يوقىتى  ،ۋەتەننىى مۇسىتەقىل قىلىى ،
ئىزىگە تەسەللى بنرى

ئنستىمالى

تارىختا مىسلى كىرۈلمىگەن دەھشىەتلىك

كنلى اتىدۇ.

زۇلىىۇمالرنى ئامىىاى بىىار يوشىىۇرۇش،

ئىنتىقىىام ئىىنلى  ،دۈشىىمەنگە زەربە

يوشۇرالمىغاندا رىنايىتىنى دۇنياغا ھەقلىق

ئىشالر يىغىنالردا ،نامايىشىالردا

ئۈچىىىۈن خەلقىمىىىىنۇە

بنرىشتە

كىرسىىىىتى

سىزلىنىدىغان سىز ئەمەس .بۇنى ئاڭالپ

«رادىكىىاى» «تنررورچىىى» قىىالپىقىنى

مۇشتلىرىنى تۈۇۈپ،

تەشىى ىقاتالرنى

ھايارننىنى باسالما

ھىىۇررا! دەپ ،سەكرىشىىى

كىيىىدۈرۈپ ،توختىمىىا

قىلى  ،دۇنيىانى بىىر قەدەر ئالىداش،

ئەمەلىىگە

كىىىزىنى بوياشىىقا ئۇرۇنغىىان بولىىۇپ،

ئاشۇرىدىغان ئىشمۇ ئەمەس.
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كىزلىگەن مەقسىتىگە تولۇق ينتەلمىسىمۇ،

يىراق ،دۇنيالىقى ياكى ئىاخىرىتى يىوق،

شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمالرغا قارىتا

دۇنيىىا سىياسىىىتىگە ھنچقانىىدا تەسىىىر

دۇنيىىا رامائەتچىلىكىنىىىڭ ۇۇمىىانلىق

كىرسىتەلمەيدىغان ،خەلقىگە باشالمچىلىق

ئەھى الالرنى

قىاللمايىىدىغان ،ئوقىىۇش پۈتتۈرسىىىمۇ

قارىشى ،قۇتۇپلىشىشىتە

قورسىىاق غنمىىىدىن ئنشىىىنالمايدىغان

كەلتۈرۈپ چىقاردى.

ئىنسانالر توپى پەيىدا قىلىى

ىۇرڭرنى
ىدىكى ئۇيغى
ىمەن چەتئەلى
دۈشى
ئى

ئۈچىۈن

تىرىشچانلىق كىرسەتمەكتە.

قىلدۇرماسلىق ،دۇنيا خەلقى ئالدىدا

تەش ىقاتتا بولسا ،ئۇيغۇرنىڭ سىانىنىڭ

ئنتىرارسىنڭشتۇرۇش ئۈچۈن چەتئەلدىكى
راسۇسلىرىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈپ قىوى

كىپلۈكى ئىمكانىيىتىنىڭ بارلىقىغا قارىما

سىىالغان سىىاھەلەر بولسىىا ،مىىۇھىم

چەتئەلدىكى تەشى ىقاتىمىن ئەڭ تىىۋەن

شەخسىىىلەرنى ئنتىرارسىنڭشىىىتۇتۇش،

ىەۋىيەدە كنتى ى
سى

ىىرتىدا
ىڭ سى
بارغاننىى

مىىۇئەييەن تەشىىكىالتالرنى ئىىۇپرىتى ،

دۈشىىمەننىڭ تەشىى ىقاتى كۈچلىىۈ ،

خۇنۈكلەشىىىىىتۈرۈش ،مائىىىىىارىپنى

يالغانلىرى بازار تاپقىان ،قانىداق بىىر

سۇسالشتۇرۇش ،تەش ىقات ۋە ئىقتىسادنى

تەش ىقات ئىورۇىنى رىانلىق ھەرىىكەت

ئارىنڭشتۇرۇش.

قىلىشقا قاراپ ماڭسا دەرھىاى پاراللىىل
تەش ىقات ئاپپاراتلىرىنى بەرپىا قىلىى ،

دۈشمەننىڭ مەزكۇر ساھەلەردىكى ئىشى

خەلق ئارىسىىدا پىتىنە ،دە تاڭشىالرنى

مۇھىم شەخسلەرنى ئنتىرارسىنڭشىتۇرۇپ،

قىنىتى اتقانلىقى سىر ئەمەس .بۇ ساھەدە

ئىزىنىڭ قىوى چۇمىاقچىلىرىنى ئالىدى

ئەمەلىي خىنمەت قىلى اتقانالرغىا بولسىا

ىنمەت
ىي خىى
ىرى  ،ھەقىقىى
ىا چىقىى
پىالنغى

ماددىي ئىمكانىيەت يوق ،مىللەت يىاردەم

قىلى اتقان تەشكىالتالرغا قارشى پاراللىىل

قىلماي اتقان.

تەشىىكىالتالرنى قۇرغىىۇزۇپ ئالىىدىغا
چىقىرىشقا ھەرىكەت قىلى
دولالرنى ئايىما

ۋە بۇ يولىدا

خەرلەشتۇر.

دۈشمەننىڭ نىشانى مائارى
قاڭيمىقان قىلى

ئىقتىساد ئىشىدىمۇ چەتئەلدىكى ياخشى
ئىشىىىالرغا پىىىۇى خەرلەيىىىدىغان
تىجارەتچىلەرنىىىڭ تەرەققىىىي قىلىشىىىغا

ساھەسىىنى

ىاھەدە
ىى سى
ىقۇنلۇق قىلى ى  ،قايسى
توسى

بولىۇپ ،چەتئەلىدىكى

تەرەققىي قىلسا شۇ سىاھەنىڭ بىازىرىنى

ىەۋىيەدىكى
ىارا سى
ئەۋڭدلىرىمىننىى خەلقئى

كاساتالشتۇرۇش ئۈچۈن دەرھاى دولالرڭر

سىستنمىلىق تەلىم -تەربىيە مۇھىتىىدىن

ھەرىكەتكە كنلىدۇ.

يىراقالشىىتۇرۇش ،زامىىانى ى بىلىىىم،
تنخنىكىالرنى بىلمەيدىغان ،پەندە ئوقۇسا

ئالال خەلقىمىننىمۇ باشقا ئىنسىانالرغا

دىندىن يىراق ،دىنىدا ئوقۇسىا پەنىدىن

ئوخشىىاش ئىىادەم قىلىىى  ،ئەقىللىىىق
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ياراتقان ،قۇرئان كەرىم داۋاملىق ئەقىلنى

ئەسلىدە ئۇيغۇرڭر مىللەت سىۈپىتىدە

ئىشىىقا سنلىشىىقا چاقىرغىىان بولغاچقىىا،

بىرلىىىك ھاسىىىل قىلسىىاق ،مىىۇئەييەن

دۈشمەن كىرسىەتكەن يولىدىن ماڭمىا

ىىدۈرۈپ ،ئەزا
تەشىىىكىالتالرنى كۈچلەنى

ئەقلىمىن كىرسەتكەن يولىدىن ماڭسىاق،

تىىوپالپ ،سىياسىىىي پىىارتىيەلەر بىىىلەن

دۈشىىمەن تىىاش سانىسىىا ،بىىىن قىىۇم

رەسمىي بازارلىق قىالڭيتتۇق.

سانىيالىساق بوڭتتى..

بىننىڭ تىارىختىن ئىرىرەت ئنلىى ،

ئەرەبلەردە مۇنداق بىر ماقاى-تەمسىل

ئىتمۈشىىىمىننىڭ ئىجىىابىي-سىىەلرىي

بار:

تەرەپلىرىنى ياخشى يەكۈنلەپ ،كەلگۈسى

ن َذةوةَوذةيلةَوم ةوة َ

خىىىنمەت پىالنىىى ،يىىوى خەرىتىمىننىىى

منلىڭنىىى ،يولىىۇڭنى ۋە نىشىىانىڭنى

سىنىشىمىنغا توغرا كنلىدۇ.
ينقىنقى تارىخىمىندا رۇمسىۇرىيەتلەرنى

مەخپىي تۇتقىن.

قۇرۇپ بىاقتۇق ،داۋامالشىتۇرالمىدۇق.

خەلقىمىن دىندا ،سىياسەتتە ،ئەخالقتىا،

قوراللىىىىق كۈرەشىىىلەرنى قىلىىىدۇق،

ئەقىىىل-پاراسىىەتتە پەلەسىىتىنلىكلەر،

قامالشتۇرالمىدۇق .سىياسىەت قىلىدۇق،

پولشىىىالىقالر ،فىلىپپىنىىىدىكى مىىىورو

ئالغىىا ئىلگىرىلىيەلمىىىدۇق .پۈتىىۈن

مۇسىىۇلمانلىرىغا ئوخشىىاش ئەركىنلىىىك

ىىر
ھەرىكەتلىرىمىىىن داۋاملىىىق مىڭرىى

كىرۈشىىىىنى بنشىىىىدىن كەچىىىۈرۇەن

توسقۇنلۇقالرغا ئۇچراپ كەلدى.

مىللەتلەردىن ئىۇىنىدىغان كىىپ ئىشىالر
بار ،بۇ ئىشالر سەۋرچانلىق ،مۇستەھكەم

داۋاملىىىق چىىوڭ ۇەپلەرنىىى قىلى ى

ئىرادە پەۋقۇلئاددە كۈچ تەلەپ قىلىدۇ...

دۈشمەننىڭ سىەزۇۈرلۈكىنى ئاشىۇرۇپ،

مۇھارىرەت تارىخىمىن ئۇزۇن بولىشىغا

ھەرىكەتلىرىمىننىىىىىڭ مەخپىيىتىنىىىىى

قارىما

ئاشىىكارىالپ قويىىۇپ زىيىىاننى كىىىپ

چەتئەلدە ئۇيغۇرڭر ياشىاۋاتقان

ىىارتتۇق ،بە
تى

دۆلەتلەردە سانىمىننىڭ كىپلۈكى بىىلەن

ىىى
ىىر بەدەللەرنى
ئنغىى

تىلىدۇق.

پەخىرلىنىمىن ئەمما ھنچقانىداق دۆلەتىتە
شۇ دۆلەتنىڭ سىياسىىي ،ئىقتىسىادىي ۋە

ئىشلىرىمىننى پۇختا قىلى  ،داۋراڭنى

ئىجتىمىىىائىي ۋەزىيىىىىتىگە تەسىىىىر

ئاز قىلى  ،ئەمىلىى ئىشىالرنى قىلىى ،

ھىىىىىىىالەت

ھەرىكەتلىرىمىننى ھىكمەت بىلەن مەخپى

كىرسىىىىىىىەتكۈدە

ۋە ئۇزۇننى كىزلىگەن ئاساستا قىلىدىغان

شەكىللەندۈرەلمەپتۇق .بىۇ ئىشىالر بە

ۋاقىس كنلى

قىيىن ،ئاڭھىدە كۈچ كنتىدىغان ئىشىالر
بولسىمۇ مىۇمكىن بولمايىدىغان ئىشىالر

ئنشى

كەتتىغۇ دەيمەن...

ئالال ھەممىمىنۇە ئەقىىل-پاراسىەت

ئەمەس.

ۋە ئىلىم-ھنكمەت ئاتا قىلسۇن ،ئامىن!
35

دېموكراتىك تىۈزۈم بىىلەن مۇسىتەبىس

ىان ،سىىەرۇەردانلىق
ىىۋەتتە سەرسى
نى

تۈزۈم ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەرنى تنخىمۇ

ھنجران ۋە سنغىنىشنىڭ تاشتىن قىاتتىق

روشەن ھنس قىلماقتا .شۇنداقال ئىۇڭردا

ىلىق
ىاران بەرداشى
ىاران-ئى
ىا ئى
ئازابلىرىغى

دېموكراتىك تۈزۈمگە بولغان تەلپۈنىۈش

بنرى  ،لن ىنى چىشلەپ ھايىاتىنى داۋام

تۇيغۇسىىى كىىۈچەيمەكتە .بىىۇنى بىىىن

قىلى اتقان ئۇيغۇر مۇھارىرلىرى ئىزلىرى

ينقىنىىدىن بۇيىىان ئىجتىمىىائىي ئۇچىىۇر

ياشاۋاتقان ئەللەردىكى ئاڭھىدە ۋە ياكى

ۋاسىىتىلىرىدا يننىلى اتقىىان يازمىىا ۋە

بىىىىر قەدەر دېموكراتىىىىك تىىىۈزۈلمە

ئىنكاسالرنىڭ قاراتمىلىقىدىن روشەن ھنس

سايىسىدىكى باراۋەرلىىك ۋە ئەركىنلىىك

قىالڭيمىن .بۇ ئىنتايىن خۇشاللىنارلىق بىر

ئاتموس ىراسىىىىدىن نەپەس ئالغانىىىدىن

ئەھ ى اى .چىىۈنكى بىىۇ-خەلقىمىننىىىڭ

ىاپ
ىڭ ياشى
ىيال ئىزلىرىنىى
ىيىن ،تەبىئىى
كنى

يىىىۈرىكىگە داغ سىىىالغان قۇللىىىۇق

ئىتكەن كەچۈرمىشلىرى ،شۇنداقال ئاتا-

ئاسىىىارەتلىرىنىڭ ئاسىىىتا-ئاسىىىتا

ئانلىرى ۋە قان قنرىنداشلىرىنىڭ ۋەتەندە

سۈپۈرۈلۈۋاتقانلىقىدىن ،خىۇددى قىۇش

ھازىر ياشاۋاتقان ئىچىنىشىلىق ھايىاتىنى

كەبى بنشىدىن ئەۇى

ئەسلەپ ،ئاڭلىق يىاكى ئاڭسىىن ھالىدا
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يۈرۇەن ئىستىردات

تۇمانلىرىنىىىىىڭ بىىىىارا-بىىىىارا

ۋە ينتەرسىىىىىنلىكلىرىنى بايقىىىىاپ،
سنلىشتۇرۇپ ،تەتقىق قىلى  ،ئىزىمىننىڭ
ىىى ىي
ىىىي ،ئەنئەنىى
ىىىي ،دىنىى
مىللىى
ىىىىۇنداقال
ىىىىدىلىكىمىنۇە شى
ئاڭھىى
تەرەققىيپەرۋەر ،ينڭىلىققىا ئىنتىلىشىچان،
تىنچلىقىىپەرۋەر روھىمىنغىىا مىىاس بىىىر
تۈزۈلمىنى بەرپا قىلى ئۈچۈن بنرىلگەن
پۇرسەت بولۇشى مۇمكىن .يۇقىرىدا بىىن
ئەقىلنى قاچىغا ئوخشىاتتۇق ،تەبىئىيكىى
ھازىر بىننىڭ قىاچىلىرىمىن كوممىۇنىنىم
ئىستىرداتىنىڭ غەلدە-غەشىلىرى بىىلەن
توشۇپ كەتكەن ياكى قسىمەن دەرىجىدە
كىىىرلەنگەن .بىىۇ غەلىىدە-غەشىىلەردىن
قۇتۇلماق ئۇنچە ئوڭا ئەمەس ،چۈنكى
ئۇنىىىىڭ ئاسىىىارەتلىرى ئاسىىىانلىقچە
يوقالمايىىىدۇ .ئىجتىمىىىائىي ئۇچىىىۇر
ۋاسىىتىلىرىدا يننىشىىى اتقان تنمىىا ۋە
ئىنكاسلىرىمىندىكى ئىزۈمچىل ،مۇستەبىس
خاراكتنرىمىن ئىانچىكى بىىر ئىشىالرغا
ھەدەپ قىنىشىىىىى كنتىشىىىىلىرىمىن،
ئەرزىمەس بىر ئىشىالر تىۈپەيلى بىىر-
بىرىمىن بىلەن ئەشىەددىي دۈشىمەنلەرچە
قۇتۇپلىشى كنتىشلىرىمىن ...مۇشۇڭرنىڭ
ھەممىسى بىننىڭ ئەسلىي ئىنسانىي سىاپ
تەبىئەتىىتىن يىىىراق بىىىر ئاسىىارەتتە
كىرلەنگەنلىكىمىننىڭ رانلىق ئىسپاتى.

سۈزۈلۈۋاتقانلىقىدىن ،شۇنداقال ھىرلۈككە
بولغان تەشىنالىق بىخلىرىنىىڭ ئۈنىۈپ
چىقى اتقانلىقىدىن بىشارەت.
بىن ئىنسانالرنىڭ ئەقلىنىى ۇويىا بىىر
ىىۈزۈلمە ۋە
ىىاق ،تى
ىىا ئوخشاتسى
قاچىغى
ئىىىدىئولوۇىيە ...قاتىىارلىقالر قاچىالرغىىا
ئۇسۇلىدىغان تاماققا ئوخشايدۇ .ئادەملەر
خالىمىغىىان ،ئىسىىتىمىگەن بىىىر قىسىىىم
ئىدىيەلەرمۇ مەررۇرىي تنڭىلى ەرسە بىىر
مەزۇىلدىن كنيىن تەبىئىي ھالدا ئۇڭرنىڭ
ئەقلىگە ،زېسنىگە ئورۇنلىشىى ئۇڭرغىا
مۇئەييەن دەرىجىدە تەسىر كىرسىىتىدۇ.
بۇ تەسىرنى شۇ خىل مۇھىتتىن ئايرىلما
ياشىغان ئادەملەر دەماللىقال ھنس قىلىى
بوڭلمايدۇ .ئەمما پەرقلىىق مۇھىىس ۋە
پەرقلىق تۈزۈلمىلەردە ياشاپ كىرۇەندىن
كنيىن ئىزلىرىنىىڭ ئىلگىرىكىى ھايىاتى
توغرىسىدا ئويلىنىشقا باشاليدۇ .شۇنىڭدا
شە يوقكى ،مۇھىارىرەتتە ياشىاۋاتقان
ھەرقانداق بىر ئۇيغىۇر ھىازىر قايسىى
دۆلەتىىىتە ياشىىىاۋاتقان بولۇشىىىىدىن
قەتئىينەزەر ،ئىزىنىڭ ئىلگىرىكى ھايىاتى
(يەنى ۋەتىنىمىندىكى ھاياتىدىن) كىىپ
ئەركىىىن ۋە ھىىىر ياشىىاۋاتىدۇ .پەقەت
ياشىىىغان دۆلەتلىرىنىىىڭ ئوخشىماسىىلىق
ىرىمەن
ىڭ بەھى
ىلەن ئۇڭرنىى
ىارى بىى
ئنتىرى
ىڭ
ىك ۋە ھىرلۈكنىى
ىان ئەركىنلىى
بولۇۋاتقى
دەرىجىلىرى ئوخشىمايدىغانلىقى تەبىئىىي.
ئەممىىا ۋەتەنىىگە سنلىشىىتۇرغاندا پەرق
ئىنتايىن زور.

ھنكايەت قىلىنىشىىچە ،بىىر تىلەمچىى
خىىارابىلىقتىن ئىتىىۈپ كنتى ېتى ى بىىىر
كومنە ئۇچرىتىى قىاپتۇ ۋە "ھنرىى
چارچىغاندا نەق پۇى ياكى بىر پارچە نان
ئۇچرىما ئەرەپ بىىر ئەسىكى سىاپاى
ئۇچرىغىنى ننمىسىى" دەپ غۇدۇرىغىاچ،
كىىومنەكنى قولىغىىا ئنلىىى  ،ئنغىنىنىىى
شۇنداق ئاچقۇدە بولسا ،ئىچىدىن بىىر
نۇر چىقىپال ئالدىدا ناھايىتى ۇۈزەى بىىر

مەن مۇنىىداق ئىىوياليمەن :بىننىىىڭ
ھازىرقى مۇھارىرەتتىكى ھاياتىمىن بىنۇە
نىسرەتەن دەى مۇشۇنداق خىلمۇ-خىىل
تۈزۈلمىلەرنى تنپى  ،ئۇڭرنىڭ ئەۋزەللىك
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ئۇڭرنىڭ قننىنى يىنڭىالپ ،ئىرادىسىىنى
تاۋڭش ئۈچىۈن بولسىا كنىرە  .بىىن
ھەمىشە ھەر ئىشىتا بىىر ھىنكمەت بىار
دەيمىن ،بەلكى بىننىڭ مۇشۇنداق تنرە-
پىرەن ،خانۇ-ۋەيران ھاياتىمىن كنيىنكى
ۇىىۈزەى كەلگۈسىىىمىن ئۈچىىۈن تنىىرە
تاشالش ،قىان يىنڭىالش ۋە تىاۋلىنى
باسىىقۇچى بولۇشىىى مىىۇمكىن .بىىۇ
دېگەنلىرىم ئەل ەتتە ئۈمىد نۇقتىسىىدىن
توغرا ،ئەمما ھازىرقى ئەمەلىي رېئىاللىق
ىۇنى
ىوغرا ،بى
ىك تى
ىىدىن قانچىلىى
نۇقتىسى
ھەممىمىن ئىزىمىندىن سوراپ بنقىشىمىنغا
تنگىشلىك مەسىلە.

پەرى پەيدا بوپتۇ ۋە:
 −سىىىىىنۇە رەھىىىىمەت ،مەن
ىر
ىولىمەن ،بىى
ىى بى
ىاھنىڭ مەلكىسى
پادىشى
سەۋەبلەر بىلەن كومنە ئىچىگە سولىنى
قالغىىىان ئىىىىدىم ،سىىىىن مننىىىى
قۇتۇلدۇرۇۋالدىڭىن ،قانىداق تىلىكىڭىىن
بولسىىا ئنيتىىىڭ ،مەن دادامغىىا دەپ
تىلىكىڭىنۇە يەتكۈزىمەن" دەپتۇ.
« −مۇشۇ شەھەرنى ماڭا بەرسۇن»
دەپتۇ تىلەمچى دەررۇڭ.
« −ئىزى بىر تىلەمچىى تىۇرۇپ،
ئىستىكى ئەرەپ يۇقىرىكىنا ،خەيىر بىىر
سوراپ باقىا » دەپتىۇ ۋە ئۇنىڭىدىن
«ئەۇەر دادام بۇ شەھەرنى سىنۇە بەرسە
قانداق قىلىسىن ،دۆلەت قۇرۇپ پادىشا
بوڭمسىن؟» دەپ سوراپتۇ مەلىكە.

بىن تۇرۇۋاتقان دۆلەتلىرىمىندە ئىزىمىن
قىلى اتقىىان مىىۇقىم كەسىىى يىىاكى
ىۇ دۆلەت
ىىرت شى
ىلىرىمىندىن سى
ئىۇىنىشى
ھىكۈمەتلىرىنىىىىىىڭ تىىىىىۈزۈم ۋە
ىىدىلىكلەر ۋە
ىىدىكى ئاڭھىى
تۈزۈلمىلىرىى
ىۇ دۆلەت
ىۇنداقال شى
ىىنلىكلەر ،شى
ينتەرسى
خەلقىنىىىڭ ئەدەپ-ئەخىىالق ،قائىىىدە-
يوسىىۇنلىرىدىكى ئىلغىىار ۋە نىىاقىس
تەرەپلىىىىرى توغرىسىىىىدا ئىلمىىىىي
ئىندىنىشىىلەرنى ئنلىىى بنرىشىىىمىن،
ئىزىمىندە ئىسىال قىلىشىقا تنگىشىلىك
رايالر بارمۇ-يوق ،تىۈزۈم ۋە تىۈزۈلمە
رەھەتتە ئىرنە قىلىشىقا ياكى ساقلىنىشقا
تنگىشىىلىك تەرەپلىىىرى قايسىىىالر...
ىر
ىارا پىكىى
ىۇقتىالردا ئىزئى
ىدە نى
دېگەنى
ئالماشتۇرۇشىمىن كنرە .

 −ننمە پادىشا  ،ننمە دۆلەت ئىۇ،
مەن پەقەت پۈتىىىىۈن شىىىىەھەردىكى
تىلەمچىلەرنى شەھەر سىرتىغا قوغلى ېتى
ئىزۈم يالغۇز تىلەمچىلىك قىالتىتىم ،دەپ
راۋاب بنرىپتۇ تىلەمچى.
ئەھ اى مانا شۇنداق ،ئىادەم قانىداق
مۇھىس ،قانداق شارائىتتا تەربىىيەلەنگەن
ۋە ياشىىىغان بولسىىا ،ئوياليىىدىغىنىمۇ،
نىشان قىلغىنىمۇ شۇنىڭغا يارىشا بولىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن داناڭر «ئەڭ بەخىتسىىن
مەھر ىۇس كىىالال سىىىڭەكلىرى ئىچىىىگە
سولىنى قالغان مەھرۇستۇر» دېگەنىكەن.
ئىىالال تائاڭنىىىڭ بەنىىى ئىسىىرائىل
ىدىن
ىدىن قۇتۇلدۇرغانى
ىى پىرئەۋنى
قەۋمىنى
كنيىن .ئۇڭرنى قىرىىق يىىل چىىللەردە
ىىۇپتىال
ىىەرۇەردانلىققا مى
ىىان-سى
سەرسى
قىلىشىىىدىن بولغىىان ھىىنكمەت بەلكىىىم

ئەل ەتتە ئالال تائاڭ ئىنساننى ھىىر،
ئەركىىىن ياشىىاش ئۈچىىۈن ياراتقىىان،
ئىنسانالرنىڭ ئىزلىرىنىىڭ ئەركىنىلىكىنىى
تەلەپ قىلىىى  ،ئادەمىىدە ياشاشىىنى
ئىستەش ھوقۇقى بار .بەلكىى ھوقىۇقى
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ۋەھيىىىدىن كەلىىگەن بولىىىدۇ .ۋەھىىىي
سىىاھىرى بولغىىان ئۇلىىۇغ رەبرىمىىىن
ئىنسانالرنى ئىىزى ياراتقىان بولغاچقىا،
ئۇڭرنىڭ ئنستىيىاج ۋە تەلپۈنۈشىلىرىنى
باشقا ھەرقانداق بىرىدىنمۇ بە ياخشىى
بىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ۋەھىي ئىارقىلىق
بارلىققا كەلتۈرۈلگەن تۈزۈم تەرىرىرە ۋە
سىناقالر ئارقىلىق بارلىققىا كەلتىۈرۈلگەن
تۈزۈمدىن مۇكەممەى بولۇشى تەبىئىي.

بولۇپال قالماستىن مەررۇرىيىتىمىۇ بىار.
ئەمما شىۇنى ئەسىتىن چىقارماسىلىقىمىن
كنرەككى ،دۇنيانىڭ ھنچقانىداق ينرىىدە
چەكلىمىدىن خالىي ،چنگراسىىن مىۇتلەق
ئەركىنلىك مەۋرۇت ئەمەس.
بىن بۇ تنمىا توغرىسىىدا توختالغىان
ۋاقتىمىندا ناھايىتى تەمكىن ۋە سىالماق
بولۇشىىىمىن ئىنتىىايىن زۆرۈر .چىىۈنكى،
ئىسالم بىىلەن دېمىوكراتىيە ھنچقاچىان
پاراللىل ئۇقىۇم ئەمەس ،بىۇڭرنى بىىر
يەرۇە قويىىۇپ سنلىشىىتۇرۇش مىىۇمكىن
ئەمەس .چىىىۈنكى ئىسىىىالم پۈتىىىۈن
مەۋرىىۇداتنى ياراتقىىان يىگىىانە ئىىالال
تەرىپىدىن ئىنسانالر ئۈچۈن چۈشۈرۈلگەن
ياشىىاش يىىولى .دېمىىوكراتىيە بولسىىا
ئىنسانالر نەچىچە ئەسىىرلىك ئىۇرۇش-
رىىىدەى ،رەڭگىىى مىىارراڭردىن رىىاق
ىىدىن-پە
ىىيىن ،پەيى
ىىدىن كنى
تويغانى
مۇكەممەللەشتۈرۈپ ھىازىرقى سىەۋىيەۇە
ئنلى كەلىگەن بىىرقەدەر تىنچلىىق ۋە
ئاسايىشلىققا ۋەكىل دەپ قارىلى اتقان بىر
خىىىل ئىجىىادىي تىىۈزۈم .ئەممىىا ئىىۇ
ھنچقانداق پەرقسىن ۋە چەكلىمىسىن ھالدا
پۈتۈن ئىنسانالرنى مۇتلەق باراۋەرلىككە
ىىادەمگە
ىىدىغان ،ھەر ئى
ىىگە قىالڭيى
ئىى
تنگىشلىك ھەققىنىى بنرەلەيىدىغان ئەڭ
پەزىلەتلىك يۈكسە نىشان بوڭلمايىدۇ.
خۇسۇسىىەن مۇسىىۇلمانالرغا نىسىىرەتەن
دېمىىوكراتىيە ئىسىىالمىي باراۋەرلىىىك،
ئىسالمىي يۈكسەكلىككە ينتى يولىىدىكى
پەلەمىىپە بولۇشىىقا يارايىىدۇكى ،ئەڭ
ئاخىرقى چە ۋە غايە بوڭلمايدۇ.

دېمىىوكراتىيە سايىسىىىدىكى ئەدلىىى-
ئىىادالەت ۋە باراۋەرلىىىك ئەڭ ئىىاۋۋاى
ھىكىىۈمران تۈزۈلمىنىىىڭ مەنپەئەتىنىىى
كاپالەتكە ئىگە قىلى شىەرتى ئاسىتىدا
ئادەتتىكى ئاۋامغا بنرىلگەن مەلۇم دائىرە
ۋە رامكا ئىچىدە ئەركىىن ياشى ېلىشىنى
ىدە ئەڭ
ىل تۈزۈمى
ىۇ خىى
ىىتىدۇ .بى
كىرسى
كىىىككە كىتۈرۈلىىىدىغىنى باراۋەرلىىىك،
ئەركىنلىك بولسىمۇ ،ئەممىا ئنستىيىارنى
ئاساس قىلمىغىان باراۋەرلىىك بەرىرىىر
ئاخىرىدا ئىنسانالرنى ھەقىقىي باراۋەرلىك
تۇيغۇسىغا ئىىگە قىاللمايىدۇ .بۇنىڭغىا
مۇنداق مىساى كەلتۈرۈش مۇمكىن :بىىر
توپ ئادەملەر بىر تۈپ ئۈرمىدىن ئۈرمە
ينمەكچىىى ،ئەممىىا ئۇڭرنىىىڭ قىىولى
يەتمىدى ،ئۇڭر دەسسەپ چىقىدىغان بىر
ئورۇندۇققا ئنستىيارلىق .ئەۇەر بۇڭرنىڭ
ھەممىسىىىگە ئوخشاشىىال ئىككىىى منتىىىر
ئىگىنلىكتىكىىى ئورۇنىىدۇق تەمىىىنلەپ
بنرىلسىىىە ،ئادەملەرنىىىىڭ بويىنىىىىڭ
ئىگىنلىك-پاكارلىقى نەزەرۇە ئنلىنمىسا...
بۇ يەردە ھەممە ئادەم ئوخشاش ئىۈرمە
ينيى مەقسىتىگە ينتەلەمىدۇ ،ئىۈرمىگە
بولغان تەلپۈنۈش ئنستىيارىنى كاپىالەتكە
ئىىىگە قىالڭمىىدۇ؟! شىىۇنىڭ ئۈچىىۈن
ئنستىيارنى چىقى قىلمىغان باراۋەرلىىك

شەرىئەت سايىسىدىكى ئەدلى-ئىادالەت
ۋە باراۋەرلىك مۇتلەق ھالىدا ئىالھىىي
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ىتى
ىا ينى
ىىمۇ ،ئەممى
ىتە قىلسى
ئوخشاشى
رەريىىانى ۋە تەترىقلىىىنى  ،بەھىىرىمەن
بولۇش ئۇسۇللىرىدا پەرق بار .يۇقىرىدا
ئنيتى ئىىتكىنىمىندە  ،دېمىوكراتىيەدە
مەلۇم شەخسىلەرنىڭ مۇتلەق مەنپەئەتىى
بىلەن توقۇنۇشمىغان ئەھى اى ئاسىتىدا
ئەركىنلىك ۋە بىاراۋەرلىكتىن بەھىرىمەن
بولىدۇ .ئىسالمدا يەككە بىىر ئىالالھقىال
بەندىچىلىك قىلى تەشەبرۇس قىلىنىدۇ.
ئۇنىىىڭ تىۋىنىىىدىكى ھىىنۋ كىمنىىىڭ
مەنىىپەئەت ۋە غەرەزلىىىرى ئىنسىىانالرنى
ىدۇ .بىىۇ
ىىزىگە خىىىنمەت قىلدۇرالمايى
ئى
مەنىدىن ئنيتقاندىمۇ ئىسالمىي ئەركىنلىك
دېموكراتىك ئەركىنلىككە قارىغاندا تنخىمۇ
كەڭرىلىككە ۋە ئالەمشىۇمۇللۇققا ئىىگە.
لنكىن ئاچچىق ھەسرەت ئىچىىدە شىۇنى
ئنتىراپ قىلمىا بولمايىدۇكى ،ئىسىالم
تارىخىدا خۇلەپائى راشىدىن (يولراشىچى
خەلىپىلەر) دەۋرىدىن كنيىىنال پەيىدىنپە
چىكىنىشكە يۈز تۇتقان ئىسالم خەلىپىلىكى
كنيىنچە تىپىك ئىستىرداتنىڭ ئىىرنىكىگە
ئايلىنى قالدى .مىڭ يىلىدىن ئىارتۇق
خەلىپىلىك تارىخىغىا نەزەر تاشىاليدىغان
بولسىىاق ،خەلىپىلىىىك تۈزۈلمىلىرىنىىىڭ
ھەقىقىي ئىسالمغا ۋەكىللىىك قىلىىدىغان،
ئادەمنى تەسىرلەندۈرىدىغان ،ئىلغىارلىق
ۋە چىن مەنىىدىكى ئىالھىىي ئەدلىى-
ئادالەتكە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىرى ئىانچە
كىىىپ بولمىىا كەلىىدى .بولۇپمىىۇ
ئوسىىمانىيالر خەلىپىلىكىىى يىقىلغانىىدىن
كنيىنكى ،ئۇششاق ئىسالمىي دۆلەتچاقالر
خەلقىنىڭ ھنسسىياتىنى كونتروى قىلىى
ۋە ئۇڭرنى تۇتىۇپ تىۇرۇش ئۈچىۈن
ئىسالم ۋە شەرىئەت نامىنى قولالنغانىدە
قىلغىنى بىلەن چىن مەنىدىكى ئىسىالمىي

شىىوئارىلىرى ئىنسىىانالرنى ھەقىقىىىي
مەنىدىكى باراۋەرلىككە ئىگە قىاللمايىدۇ
دەيمىن.
بىن يۇقىرىدا پەقەت قنرىنداشىلىرىمىنغا
چۈشەندۈرۈش يۈزىسىدىنال بىىر قىسىىم
مىسىىالالر ئىىارقىلىق دېمىىوكراتىيەنى
چۈشىىەندۈرۈپ ئىتت ىۇق ،بىننىىىڭ بىىۇ
تنمىىىدىكى مەقسىىىتىمىن دېمىىوكراتىيە
تەتقىقاتى بولمىغاچقىا ،دېمىوكراتىيە ۋە
ئۇنىڭ تارىخىي باسىقۇچىلىرى ھەققىىدە
تەپسىىىىلى توختالمىىىايمىن .لىىىنكىن
قنرىنداشىىىلىرىمىنغا شىىىۇنى ئننىىىىق
ئەسىىكەرتى قويۇشىىىمىن كنرەككىىى،
ھىىازىرقى شىىارائىتىمىندا دېمىىوكراتىيە
ئاتالغۇسىنى ئاڭلىسىال ئۈركۈپ كنىتى ،
دېموكراتىيە رېئاكسىيە قىلىىدىغان ھالغىا
كنلىىى قىلىىى  ...قاتىىارلىقالر بىىىندە
ئىسىىىتىرداتنىڭ باسىىىقان تىىىامغىلىرى
ئىكەنلىكى ئننىق .بىن يۇقىرىدا ئنيتىى
ئىتكىنىمىندە دېموكراتىيە ئىسالم بىلەن
پاراللىل ياكى ئىسالمغا تەڭداش ۋە ياكى
ئىسالمغا يانداش ئۇقىۇم ئەمەس ،ئىۇنى
ئىسالمغا تەڭلەپ تۇرۇپ يەكۈن چىقىرى
خاتىىا ،يەنىىى دېمىىوكراتىيە ئىسىىالمنىڭ
قارشىسىدا ئەمەس ،بەلكى ئىسىتىرداتنىڭ
ىىتىرداتنى
ىىدۇ .ئىسى
ىىىدا تۇرىى
قارشىسى
ھنچقاچان ئالال يولغا قويغىان ئەمەس،
ئۇنى ئىنسانالر ئىزلىرى پەيدا قىلىشقان،
ىان
ىاق تويغى
ىتىرداتتىن رى
ىۇ ئىسى
دەى شى
ئىنسانالر دېموكراتىيەنى بەرپا قىلىشقان.
ۇەرچە دېمىىىوكراتىيە تەشىىىەبرۇس
قىلى اتقىىان ئەركىنلىىىك ۋە باراۋەرلىىىك
بىلەن ئىسىالم تەشىەبرۇس قىلى اتقىان
ئەركىنلىك ۋە باراۋەرلىك ئىسىم رەھەتتىن
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ئادەملەر ئىزى ئۇچرىغىان ۋە ياشىىغان
ئەمەلىىىي شىىارائىتنىڭ تەسىىىرىگە ۋە
زەرەتلىشىگە ئۇچرايدۇ .شۇنىڭ ئۈچىۈن
ىى
ىادەملەرڭ ئەمەس ،بەلكى
ىادەتتىكى ئى
ئى
نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنىڭ ئنڭىدا ئىسالمىي
ئىىادالەت دېىىگەن پەقەت پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭم ۋە خۇلەپىائى راشىىدىنالر
ىقان
دەۋرىىدىال ئەمەلىيىلىشىى ئاخىرڭشى
ئىدىئاى بىر غايىلەردىن ئىرارەت دېىگەن
ىۇڭرنى
ىان .بى
ىەكىللىنى قالغى
ىۇم شى
ئۇقى
ئىسالمىي تۈزۈملەرنىڭ مۇتلەق ئادىللىقىغا
ئىشەندۈرۈش ئۈچىۈن ئەمەلىىي مىسىاى
سۈپىتىدە كىزۇە كىرسىىتى قويىىدىغان
ىىاكى پىىىارتىيە-
ىىرەر دۆلەت ۋە يى
بىى
تەشكىالتالر بولۇشىى كنىرە  .شىۇنىڭ
ئۈچىىۈن تنمىمىننىىىڭ بنشىىىدا ئنيتىىى
ئىتكەندە ئاۋام مۇسۇلمانالرغا ئىسالمىي
تۈزۈم ھەققىدە سىز ئاچقانىدا ناھىايىتى
ىلەن
ىك بىى
ىىق ۋە تەمكىنلىى
ىر-بنسى
ئنغىى
چۈشەندۈرۈشىىىمىنۇە تىىوغرا كنلىىىدۇ.
بىىۇڭرنى خەلقىىقە چۈشىىەندۈرۈش ۋە
خەلقنىڭ ئنڭىنى مۇشىۇ چۈشىەنچىلەرۇە
تىىازىالپ ،تەييىىار قىلىىى ئۈچىىۈن
چەكلىمىسىىىن دەۋەت ۋە چۈشىىەندۈرۈش
ئنلى بىارغىلى بولىىدىغان مۇھىىس ۋە
شىىارائىتقا ئنستىيىىارىمىن بىىار .ھىىازىر
دۇنيادىكى دۆلەتلەرۇە قاراپ باقساق ،بۇ
شارائىس ۋە مۇھىس دېموكراتىك ئەللەردە
تنپىلىىىدۇ .شىىۇنىڭ ئۈچىىۈن بىىىن
دېموكراتىيەنىڭ ئەۋزەللىكلىرىنىى شىوتا
قىلىىى تىىۇرۇپ ،ئىسىىالمىي نىنامىىدىن
ىۇمكىن.
ىىمىن مى
ىايىگە ينتىشى
ىارەت غى
ئىرى
ينغىنچاقالپ ئنيتقاندا ،بىىن تنمىمىننىىڭ
بنشىىىدا كىشىىىلەرنىڭ ئنڭىنىىى قاچىغىىا
ئوخشىىاتقان ئىىىدۇق ،ئۇڭرنىىىڭ شىىۇ

ئادالەت بىىلەن ئۇڭرنىىڭ پادىشىاھلىق
تىىۈزۈلمىلىرىنى بىىىر يەرۇە ئەكىلىىى
مىىىۇمكىن ئەمەس .شىىىۇ ۋەرىىىىدىن
ىانالر
ىان ئىنسى
ىاق تويغى
ىتىرداتتىن رى
ئىسى
ئىستىرداتقا كەينىنىى قىلغىان ۋە پەشى ا
ئاتقىىان ھامىىان ئىسىىالمغىمۇ قاپىىاق
ۇىلەيتىدىغان بولۇۋالدى.
مننىڭچە ،كىشىلەرنىڭ ئنڭىدا ئىسىالمغا
مەنسىىۇپ بولىىۇپ قالغىىان بىىۇ خاتىىا
چۈشەنچىلەرنى بىراقال تۈزىتى كەتىمە
ئۇنچە ئاسان ئەمەس .چۈنكى ،ينقىنقىى
زامان تارىخىمىندا ئىسىالمنىڭ ئەدلىى-
ئىىادالىتىنى نامايىىان قىلغىىان ۋە يىىاكى
شۇنىڭغا ۋەكىللىك قىلغان بىرمىۇ دۆلەت
يىىاكى توپلىىۇم كىىىرۈپ باقمىىىدۇق.
نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمانالر ۇەرچە ئوچىۇق
ئىپادە قىاللمىسىمۇ ،ئەمما يۈرىكىنىڭ بىر
يەرلىرىدە ئىسالمىي ئادالەت ۋە ئىسالمىي
تۈزۈملەرۇە قارىتا سەلرىي ياكى ۇۇمىانىي
قاراشىىالرنى يوشىىۇرۇپ ياشىىاۋاتىدۇ.
شەرىئەت دېيىلگەن ھامان ئۇڭرنىڭ كىىز
ئالدىدا ھازىرقى ھەر نەرسىىگە ينپىىق،
قاڭق ،مۇستەبىس ئىسالم ئەللىرى زاھىىر
بولىدۇ.
ئىنسان ئىنتىايىن ئىارىن يارىتىلغىان،
مەلىىىۇم بىىىىر ئىشىىىالرغا قارىتىىىا
شەكىللەندۈرىدىغان ئاڭ ۋە تونۇشىلىرى
ئىالھىىىي كىتىىابالردىن ئوقۇغانلىرىغىىا
قارىغانىىىدا ئەمەلىىىىي كىىىىرۇەن ۋە
ئۇچرىغانلىرىنىىىڭ تەسىىىرىگە بەكىىرە
ئۇچرايدۇ .پەقەت ئىالھىىي ئادالەتنىىڭ
ئەبەدىىىي ۋە مىىۇتلەقلىكىگە ھەقىقىىىي
ئىشەنگەن ،ئالال سىاقالپ قالغىان بىىر
قىسىىىم كىشىىىلەردىن باشىىقا كىىىپىنچە
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پۈتۈن كۈچىمىننى مەركەزلەشتۈرۈشىىمىن
ىرە  .ۇەرچە دېمىىوكراتىيە ئىنسىىانالر
كنى
تەرىپىدىن بارلىققا كەلتۈرۈلگەن تىۈزۈلمە
بولسىىىمۇ ،ئەركىنلىىىك ۋە باراۋەرلىىىك
نۇقتىسىىىدا بولسىىىمۇ ئىسىىالم بىىىلەن
كنسىشىدۇ ،ئەمما ئىسىتىرداتنىڭ يىنقىن
يىىاكى يىىىراقتىن ئىسىىالم بىىىلەن ھىىنۋ
كنسىشى نۇقتىسى يوق .بۇ نۇقتىىدىن
قىلى ئنيتقانىدا ،بىننىىڭ ئەڭ ئىاۋۋاى
قارشىىى تۇرىىىدىغىنىمىن دېمىىوكراتىيە
ىاى
ىتىرداتتۇر .مىسى
ىى ئىسى
ئەمەس ،بەلكى
ئالساق ،ئىككى قويىمىن بار ،تام تۈۋىدە
ئوتالۋاتىدۇ ،تام ۇۈپپىدە ئىرۈلۈپ بىىر
قوينى بنسىى الدى ،بىىر قىو قنچىى
كەتتى .بىن ئەڭ ئاۋۋاى تام ئاسىتىدىكى
قوينى قۇتۇلدۇرامىدۇق يىاكى قاچقىان
قوينى باغالشنىڭ كويىغا چۈشەمدۇق!

قاچىسىغا ئىسالمغا بولغىان ئىپتىخىار ۋە
سىيۈنۈشلەرنى ئۇسۇش ئۈچۈن ئىاۋۋاى
ئۇڭرنىڭ قاچىسىنى ھەرخىل ئىستىرداتنىڭ
غەلدى-غەشلىرىدىن تازىلىشىمىن كنرە .
تىىىازىالش رەريانىىىىدا ئەلىىى ەتتە
دېموكراتىيەنىىىىىڭ ئەۋزەللىكىىىىىدىن
پايىىدىلىنىمىن ،ئۇڭرنىىىڭ قىىاچىلىرى
ئىسىىالمىي تۈزۈلمىلەرنىىىڭ ئىىادالىتىگە
بولغان ئىشەنۋ ۋە چۈشىەنچىلەر بىىلەن
توشىىقاندىن كنىىيىن ،تەبىئىىىيال ئىىۇڭر
ئىسىىىالمىي يۈكسىىىەكلىكتە تىىىۇرۇپ
دېموكراتىيەنىىىڭ ئىنتىىايىن ئىىاددىي ۋە
ينتەرسىن بىر تۈزۈلمە ئىكەنلىكىنى ھىنس
قىلىشقا باشاليدۇ ،پەقەت شىۇ چاغىدىال
ئۇڭر ئىزلىرىنىىڭ دېمىوكراتىيەۇە ھىنۋ
ھارىتى يوقلىقىنى چۈشىنىدۇ .ئەمما ھازىر
ئىستىرداتنىڭ بازغىنى ئاستىدا ئنڭراۋاتقان
خەلققە ننسرەتەن دېمىوكراتىيەنى ھنلىى
كۇفرىي تۈزۈم ،ھنلى شىەيتانىي تىۈزۈم
دەپ ،ھە دېگەنىىىدە دېمىىىوكراتىيەنى
ئىستىرداتتىنمۇ خەتەرلىك دۈشمەن قىلى
كىرسەتكىلى تۇرساق ،بىننىڭ ۇنپىمىنۇە
ھنچكىم قىۇڭق سىالمايدۇ .ئىادەملەرۇە
خىىۇددى ئىىىزىمىننى ئىسىىتىرداتنىڭ
چاپانچىلىرىىىدە تۇيغۇغىىا كەلتىىۈرۈپ
قويىمىن .بۇنى مۇنداق فورمۇڭ بىويىچە
چۈشەندۈرسىىە تنخىمىىۇ چۈشىنىشىىلىك
بولۇشىىى مىىۇمكىن( .ئىسىىتىرداتتىن
تىىازىلىنى رەريىىانى د دېمىىوكراتىيە،
دېموكراتىيەدىن يۈكسەلگەندىكى ئاخىرقى
نۇقتا د ئىسالمىي ئادالەت)

بىن مەزكۇر ئۇقۇمالرنى تنخىمۇ روشەن
چۈشىنى ئۈچۈن تىۋەنىدە ئىسىالم ۋە
دېمىىوكراتىيەنى قىسىىقىچە چۈشىىىنى
ئىتىمىن:

ئىسالم دىنى
ئىسالم سىزىنىڭ لىۇغەتتىكى مەنىسىى
بويسۇنۇش ،باش ئىنگى دېگەنلەرنىى
ئىپادىلەيىىدۇ ،ئىسىىالم ئاتالغۇلىرى ىدىكى
مەنىسى بولسا ئالال تائاڭغا بويسۇنۇش،
ئىزىنى ئۇنىڭ ئەمىرىگە تاپشىۇرۇش ۋە
ئۇنىڭ خاھىشىغا مۇۋاپىق ھالدا ھايىات
كەچۈرۈش دېگەنلىكتۇر .ئىسىالم دىنىى
ئالال تائاڭ تەرىپىىدىن ئىنسىانىيەتنىڭ
ئىپتىخىىارى ،ياخشىىالرنىڭ ئۈلگىسىىى ۋە
پەيغەمرەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ھەزرىتى
مۇھەممەد ئەلەيسىسساڭمغا پۈتىۈنلەنگەن

بىن ئىزىمىننى دۇنيادىكى ھەممە ئىنىم
ۋە ئنقىمالرغا دۈشمەن دەپ راكارڭشىتىن
ئىىاۋۋاى ئىسىىالمنىڭ ئەڭ ئەشىىەددىي
ىى
ىتىرداتقا قارشى
ىان ئىسى
ىمىنى بولغى
دۈشى
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سىزلىگەن« :ئى پادىشا ! بىن بۇتالرغىا
چوقۇنىدىغان ،زىنا-پاھىشە قىلىىدىغان،
ئۇرۇق-تۇغقانچىلىققا رىئايە قىلمايدىغان،
كىشىىىلەرنى قىىۇى قىلىىىدىغان ،ھىىارام
يەيدىغان ،كۈچلۈكلىرىمىن ئارىنلىرىمىننى
بوزە قىلىىدىغان بىىر قىاڭق مىلىلەت
ئىىىدۇق .بىىىنۇە بىىىن نەسىىىرىنى،
راستچىللىقىنى ،پاكلىقىنى ۋە ئەمىنلىكىنىى
ياخشى بىلىدىغان بىر پەيغەمرەر كەلىدى.
ئۇ بىننى بۇتالرغىا چوقۇنۇشىتىن يىۈز
ئىىىرۈپ ،ئىىالال تائاڭنىىىڭ ئىىىزىگىال
ئىرىادەت قىلىشىقا ،راسىس سىزلەشىكە،
ئىشەنچلىك بولۇشقا ،ئۇرۇق-تۇغقانالرغا
سىلە-رەھىم قىلىشقا ،قوشىنىالر بىىلەن
ياخشىىى ئىتۈشىىكە ،ھارامىىدىن يىىىراق
تۇرۇشقا ،كىشىىلەرۇە ياخشىى مۇئىامىلە
قىلىشىىقا بۇيرىىىدى .بىننىىى زىنىىا-
پاھىشىدىن ،يالغان ۇۇۋاھلىق بنرىشتىن،
ينتىمالرنىڭ ماى-مۈلكىنى ين ىلىشىتىن،
ئىپپەتلىك ئايالالرغا قىارا چاپالشىتىن ۋە
بارلىق يامانلىقالردىن مەنئى قىلدى»(②).

ۋە كامالىغا يەتكەن ،تا قىيىامەتكىچە يەر
يۈزىدىكى پۈتىۈن ئىنسىانالرنىڭ بىىرڭ
توغرا دىنى بولۇپ تالالنغىان ئىمتىيىازى
بىلەن چۈشۈرۈلگەن ئەڭ تىوغرا ۋە ئەڭ
ئىلغار بىر دىندۇر.
ئىسالم دىنىى ئىنسىانىيەتنى تۈرلىۈ
خۇراپاتالردىن ۋە ھەرخىل خورلىۇق ھەم
ئننىلىشلەردىن ئازات قىلىى  ،ئىنسىاننى
ھەقىقىىى ئىنسىىاندە ياشىىاتقۇزۇش ۋە
ئىنزىتىنى قوغداش ،شىۇنداقال ھايىاتىنى
رەتكە سنلى ئارقىلىق ئىۇنى بەختلىىك
قىلى ئۈچۈن كەلگەن بىر دىندۇر .بىۇ
مەنە قادىسىيە غازىتى رەريانىىدا ئىسىالم
قوشۇنلىرىنىڭ قومانىدىنى سىەئد ئىرنىى
ئەبۇ ۋەققاس تەرىپىدىن شىۇ ۋاقىتتىكىى
ئىرانلىقالرنىىىڭ ھەربىىىي قومانىىدانى
رۇستەمگە ئەۋەتىلىگەن ئەلچىى رەبىىئە
ئىرنى ئامىرنىڭ سىزىدە تنخىمۇ تولىۇق
ئىپادىسىنى تاپقان .ئۇ رۇستەمگە مۇنداق
دېىىگەن« :بىىىن پەقەت ئىنسىىانالرنى
ئىنسىىانالرغا چوقۇنۇشىىنىڭ خورلىقىىىدىن
قۇتۇلدۇرۇپ ،ئالال تائاڭغىا ئىرىادەت
قىلىشتە ئىنزەتكە ۋە باشىقا دىنالرنىىڭ
رەۋر-زۇلۇملىرىىىدىن ئىىازات قىلىىى ،
ئىسالمنىڭ ئادالىتىگە چىقىىرى ئۈچىۈن
(①)
ئەۋەتىلدۇق».

ئىسالم دىنى ئىنسانالرنىڭ ئالال تائاڭ
بىىىىىلەن ئاڭقىسىىىىىنىڭ قانىىىىداق
بولىدىغانلىقىنى ،ئىزلىرىنىڭ ئىنسانالر ئارا
مۇناسىىىى ىتىنىڭ قايسىىىى شىىىەكىلدە
بولىدىغانلىقىنى ۋە قانداق قىلغاندا دۇنيا
ۋە ئاخىرەتلىىىىىك خىىىىاتىررەملىككە
ئنرىشىدىغانلىقىنى ئىۇەتكەن ھەم شۇنىڭ
يولىنى روشەن قىلىى سىىنى بەرۇەن.
شۇڭا ئىسىالم دىنىنىىڭ تەلىمىاتلىرى ۋە
قانۇن-تۈزۈملىرى ھاياتلىق ساھەلىرىنىڭ
ھەممە تەرەپلىرىنى ئىز ئىچىىگە ئالغىان
ھالدا ئەڭ مىۇكەممەى ۋە ئەڭ تولىۇق

يەنە ھەبەشىستان (ھازىرقى ئن ىئوفىيە)
پادىشاھى نەراشىغا ئەۋەتىلىگەن ئەلچىى
رەئ ەر ئىرنى ئەبىۇ تالىىب رەزىيەلالھىۇ
ئەنسۇنىڭ نەراشىنىڭ ئالدىدا سىىزلىگەن
نۇتۇقىدا ئىسالم دىنىنىڭ غايىسى تنخىمۇ
روشىىەن ئىپىىادىلەنگەن .ئىىۇ مۇنىىداق
(①) بىىۇ قىسسىىە «َُويُا ا َوَُنهيا ا »َۋەَ«َاايَا َََُو ا »
ناملىق كىتابالردا بايان قىلىنغان.

(②)
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دوكتور راغىب سەررانىنىڭ لنكسىيەسىدىن.

قىلى

مۇكەممەى بىر دىننى ،ئۇنىڭ قانۇنىىدە
ئادالەتلىىىك بىىىر قىىانۇننى ،ئۇنىىىڭ
شوئارىدە ياڭراق بىر شوئارنى ،ئۇنىڭ
ئەخالقىىىدە يۈكسىىە بىىىر ئەخالقنىىى
كىىىرۇىنى يىىوق .زامىىانىمىندىكى بەزى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم نامىىدىن سىادىر
قىلغىىان رىنىىايەتلىرى ،يەھىىۇدىي ۋە
خىرىسىىتىيانالرنىڭ ئىسىىالمغا بولغىىان
ئىىىچمەنلىكى ،دىنسىىىنڭرنىڭ تەتىىۈر
تەشىى ىقاتلىرى سىىەۋەبلىك ئىسىىالمنىڭ
ئوبرازى قىسمەن بۇرمىالنغان بولسىىمۇ،
يەنىال ئىۇ ئىنسىانالرنى قايىىل قىلىى
كەلمەكىىىتە .غەربلىىىىك ئىنسىىىابلىق
مۇتەپەككۇرڭرنىڭ ،سىياسىىيونالرنىڭ ۋە
ئالىمالرنىڭ ئىسالم توغرۇلىۇق ئنيتقىان
ئىجابىي سىزلىرى بار.

بنكىتىلگەن.

ئىسالم دىنى پۈتۈن ئىنسانىيەت ئۈچۈن
كەلگەن ئالەمشۇمۇى بىر دىن .ئۇ پۈتۈن
ئىنسانىيەتنىڭ دىنىى بولغىانلىقتىن ،ئىۇ
بارلىق پىرىنسىپلىرىدا ،تەلىماتلىرىىدا ۋە
قانۇنلىرىىىدا ئىنسىىان تەبىئىتىىى بىىىلەن
تامامەن ماسلىشىىدىغان ،ئۇنىىڭ رىمىى
ىىدىغان ۋە
ىىكۈڭتلىرىنى ھەى قىلىى
مۈشى
ئنستىيىىىىىارلىرىنى قاندۇرىىىىىىدىغان
ئىزۇىچىلىكلەرۇە ئىگە بىىر دىىن .بىۇ
سەۋەبتىن ئىسالم دىنى ئىنسانالر ئۈچىۈن
رەھمەت دىنى دېگەن ئىمتىيازغا ئىگە .بۇ
دىننىڭ پەيغەمرىرى ھەزرىتىى مىۇھەممەد
ئەلەيسىسساڭمنى ئالال تائاڭ ﴿ َوَمايَ ََْ َنالْنَي َ َ
ِْ﴾ يەنى ﴿بىن سننى ئالەملەر
ََ ْ َقا ََِْلْ َايَ َِق ََ
ِا َ
ئۈچىىىۈن پەقەت رەھىىىمەت قىلىىىىپال
ئەۋەتتۇق﴾(①) دېگەن.

ئىسالم قانۇنشۇناسىلىقنىڭ ئاساسىلىق
مەنرەلىرى قۇرئان كەرىم ،ھەدىس ،ئىجما
ۋە قىياس قاتارلىقالردۇر .بۇڭر دەرىىجە
ىۇپ ،بىرىنچىىى
ىتە پەرقلىىىق بولى
رەھەتى
دەرىجىدە قۇرئان كەرىم تۇرىدۇ ،قۇرئان
ىى
ىس ئىككىنچى
ىيىن ھەدىى
ىدىن كنى
كەرىمى
دەرىجىلىك ئاساسلىق دەلىل-ھىىرجەت
بولۇپ كنلىدۇ ،ھەدىستىن كنيىن ئىجمىا،
ئاندىن قىياس كنلىدۇ .قۇرئىان كەرىىم
بىلەن ھەدىسىلەردە ھىكىۈملىرى بايىان
قىلىنغان مەسىلىلەر ئۈستىدە ھنچكىمنىىڭ
ئىجما يىاكى قىيىاس قىلىى ھوقىۇقى
بولمايدۇ .شۇڭا ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىدا
ىۇرارىئەت
ىگە مى
ىان كەرىمى
ىاۋۋاى قۇرئى
ئى
قىلىنىدۇ .قۇرئان كەرىمدە سىزلەنمىگەن،
ھىكۈمىمۇ بايان قىلىنمىغان مەسىلىلەردە،
ھەدىسىىىكە مىىىۇرارىئەت قىلىنىىىىدۇ.
ھەدىستىمۇ بولمىسىا ،ئانىدىن قۇرئىان
كەرىم ۋە ھەدىسىنىڭ روھىغىا ئۇيغىۇن

بىىىن ھەممىمىىىن ئىىالال تائاڭنىىىڭ
مەخلۇقىىاتىمىن ،قايتىشىىىمىنمۇ ئۇنىىىڭ
تەرىپىگە بولىدۇ .بىۇ قىسىقىغىنا دۇنيىا
ھاياتىدىكى بارلىق ئىشىلىرىمىن ئۇنىىڭ
ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولىدۇ ،بىارلىق
مۈشكۈڭتلىرىمىن پەقەت ئۇنىىڭ تىۈزۈپ
بەرۇەن قىىانۇنى بىلەنىىال ھەى بولىىىدۇ.
چۈنكى ھەرقانداق بىر ئىجادكار ئىزىنىڭ
ئىجىىاد قىلغىىان نەرسىسىىىنىڭ سىىىرىنى
بىلگەندە  ،يىاراتقۇچىمۇ بىىن ئۈچىۈن
ننمىنىڭ پايدىلىق ۋە ننمىنىڭ زىيىانلىق
ئىكەنلىكىنىىى ئوبىىدان بىلىىىدۇ .شىىۇڭا
ئىنسانىيەتنىڭ مۈشىكۈڭتلىرىنى ئىالال
تائاڭنىڭ دىنىغا تايانماستىن ئوڭشىىغىلى
بولمايدۇ.
ئىنسانىيەت تارىخى ئىسىالم دىنىىدە
(①)

ئەنرىيا سۈرىسى-107ئايەت.
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ئوخشاتقان .مانا بۇ ،قىياستۇر.

ھالدا ،ئىجتىساد قىلىنىدۇ .ئىجما بىىلەن
قىياس ئەنە شۇ ئىجتىسادتىن باشلىنىدۇ.

ئىسالم دىنى مەيلى دېموكراتىيە بولسۇن
ياكى باشىقا ھەرقانىداق قىانۇن_تۈزۈم
بولسۇن ،بۇڭرنىڭ ھنۋ بىرىگە موھتىاج
ىىڭ
ىىالم دىنىنىى
ىىۈنكى ئىسى
ئەمەس .چى
قانۇن_پىرىنسىىىپلىرى ئىىالال تائىىاڭ
تەرىپىدىن كەلگەن ،مەڭگۈ كۈچكە ئىىگە
ۋە ھەممىدىن بىسارەت قىلىىدىغان ،ئەڭ
مۇكەممەى قانۇن_پىرىنسىپالردۇر.

ئىجما — ئىسالم ئۇممىتىدىن بولغىان
زامانىىداش ،مۇرتەھىىىد ئىلىماڭرنىىىڭ
ىىلىلىرىدىن
ىەرىئەت مەسى
ىىنىڭ شى
ھەممىسى
بىرەر مەسىلە ئۈستىدە ئىتتىپاققا كنلىشىى
دېگەنلىكتىىىۇر① .ئىجمىىىا ئىسىىىالم
قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئۈچىنچى دەلىلىى ۋە
ھىرجىتىدۇر.

ئالال تائاڭ ئىسىالم دىنىنىى پۈتىۈن
دۇنيا خەلقىنىڭ ئورتاق دىنىى بولۇشىى
ئۈچۈن تاللىغان ۋە ئۇنى ئەڭ مۇكەممەى
قىلى چۈشىۈرۇەن .شىۇڭا ئىلگىرىكىى
پەيغەمرەرلەرنىىىڭ ھەربىىىرى قايسىىى
مىللەتتىن چىققان بولسا ،شۇ مىللەتكىىال
پەيغەمرەرلىك قىالتتى .ھەتتا بىرڭ ۋاقىتتا
ىلەن لىىۇت
ىاڭم بىى
ىراھىم ئەلەيسىسسى
ئىرى
ئەلەيسىسسىىاڭمغا ئوخشىىاش ئىككىىى
پەيغەمرەر ئوخىشىمىغان ئىككىى خەلقىقە
پەيغەمرەر بولىۇپ ئەۋەتىلىگەن .ئەممىا
ىىۇھەممەد
ىىن مى
ىىڭ پەيغەمرىرىمىى
بىننىى
ئەلەيسىسسىىاڭم پۈتىىۇن ئىنسىىانىيەتكە
ئەۋەتىلىىگەن ئالەمشىىۇمۇى پەيغەمىىرەر
بولغانلىقتىن ،ئۇنىڭ دىنىمۇ ئالەمشۇمۇى
ىەرىئىتىمۇ
ىڭ شى
ىدە  ،ئۇنىى
ىن بولغانى
دىى
ئالەمشۇمۇى شەرىئەتتۇر .يەنىى ئىسىالم
شەرىئىتى ھەربىر زامانغا ،ھەربىر ماكانغىا
ماسلىشىدىغان ،ھەر قايسى رەمئىيەتنىڭ،
ھەر قايسىىى دەۋرنىىىڭ شىىارائىتىغا ۋە
كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە تامامەن ئۇيغۇن،
ئەقىلغا مۇۋاپىق كنلىىدىغان مىۇكەممەى
قانۇندۇر.

قىيىىاس — قۇرئىىان كەرىىىم يىىاكى
سىىۈننەتتە ھىكىىۈمى كەلمىىىگەن بىىىر
مەسىلىنى بۇ ئىككى مەنىرەدە ھىكىۈمى
كەلىىگەن مەسىىىلىگە قىيىىاس قىلىىى
(ئوخشىىىتى ) ئىىارقىلىق ئىىۇ مەسىىىلە
ھەققىدە ھىكۈم چىقىرى دېگەنلىكتىۇر.
مەسىىىلەن :نەشىىە ،ئەپيىىۇن ،خىىرويىن
قاتىىارلىق زەھەرلىىىك چنكىملىكلەرنىىىڭ
ھاراملىقىنى قۇرئان كەرىمنىىڭ كەسىكىن
ئايىتى بىلەن ھىارام قىلىنغىان ھاراققىا
ىتكەنگە
ىارقىلىق بنكىى
ىاس قىلى ى ئى
قىيى
ئوخشاش.
قىيىىاس ئىسىىالم قانۇنشۇناسىىلىقىنىڭ
تىتىنچى ئاساسىلىق مەنرەسىى بولىۇپ،
قۇرئىىان كەرىمنىىىڭ ئىىايىتى بىىىلەن
ئىسپاتالنغان مەنىرەدۇر .ئىالال تائىاڭ
قۇرئان كەرىمدە «مەخلۇقاتنى دەسىلەپتە
قانداق ياراتقان بولساق ،شىۇ ھالىتىىدە
ئەسلىگە قايتۇرىمىن»② دېىگەن .ئىالال
تائاڭ بىۇ ئىايەتتە ،قىيىامەت كۈنىىدە
مەخلۇقىىاتنى تىرىلدۈرۈشىىنى ئىىۇڭرنى
دەسىىلەپتە يىىوقتىن پەيىىدا قىلغىنىغىىا
(①) ئۇسىىتاز ئەلىىى ھەسىىەبۇلالنىڭ «ئىسىىالم
قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى» نىاملىق
ئەسىرى -107بەت.
(②) ئەنرىيا سۈرىسى -103ئايەت.

شۇنىسى ئننىقكىى ،ئىسىالم قانۇنىىدا
ئەقىدە ،ئىرادەت ،ئەخىالق ،مۇئىامىلە،
65

ئىشىىىلىرىنى رەتىىىكە سنلىشىىىنىڭ
قىىانۇن_تۈزۈملىرىنى مۇنىىدىن باشىىقا
نۇرغۇنلىغىىىىان قائىىىىىدە_تۈزۈملەرنى
مۇسۇلمان ئەمەسلەردىن قوبىۇى قىلىى
پايدىلىنى كنلى اتقىنىمىنغىا ئوخشىاش.
چۈنكى مۇسۇلمانالر پايدىلىق نەرسىلەرنى
كىمىىدىن بولسىىا ئنلىىى پايدىلىنىشىىقا
ھەقلىىىىق .ئىلىمىىىاڭر« :ئىسىىىالم
مۇسىىىۇلمانالرنى مۇسىىىۇلمان ئەمەس
قەۋملەرنىڭ ئىدارە_رەمئىيەتنى باشقۇرۇش
ۋە زاۋۇت_كارخانالرنى كىونتروى قىلىى
①
تۈزۈملىرىدىن پايدىلىنىشتىن توسمايدۇ»
دەپ قارايىىدۇ .چىىۈنكى ئىىىز ۋاقتىىىدا
پەيغەمىىرەر ئەلەيسىسسىىاڭممۇ مەدىىىنە
شىىەھىرىگە مەكىىكە كىىۈچلىرى ھۇرىىۇم
قىلمىىاقچى بولغانىىدا ،ئىرانلىقالرنىىىڭ
ئادىتىىىدىن بولغىىان خەنىىدە كىىوڭش
چارىسىىىنى قوبىىۇى قىلىىى  ،مەدىىىنە
شەھىرىنىڭ ئەتراپىغا خەندە كولىغان ۋە
دۈشمەن كۈچلىرىنى شەھەرۇە كىرىشىتىن
توسۇپ قالغان.

سودا_سىىنتىق ،ھاڭى_ھىىارام ،ئىىائىلە
ھاياتى ،ھاكىمىيەت ۋە دەۋا ئىشىلىرىنىڭ
ئومۇمىي پىرىنسىپلىرى ،ھىكىۈملىرى ۋە
قائىدە_تەرتىپلىرى قۇرئان ۋە ھەدىسىنىڭ
دەلىللىىىرى بىىىلەن ئننىىىق بەلگىلىنى ى
كەتكەن .يىلالرنىڭ ئىتۈشىى ،زاماننىىڭ
ئىزۇىرىشىىى ،رەمئىيەتنىىىڭ تەرەققىىىي
قىلىشى بىلەن بۇ ئومىۇمىي پىرىنسىىپالر
قەتئىي ئىزۇەرمەيدۇ ۋە ئىزۇەرتىشىكىمۇ
يوى قويۇلمايدۇ .بەلكى تا قىيىامەتكىچە
شۇنداق داۋام قىلىىدۇ .بىۇ ئومىۇمىي
پىرىنسىپالر ئۈستىدە مۇتەپەككۇرڭرنىىڭ
قارىشى ،مۇرتەھىدڭرنىڭ ئىجتىسىادى ۋە
قانۇنشۇناسىىالرنىڭ پىكىىرى قەتئىىىي
ئىتمەيدۇ.
يۇقىرىقىالردىن باشقا دىنىي مەسىلىلەرۇە
ىس
ىم ۋە ھەدىى
ىان كەرىى
ىە  ،قۇرئى
كەلسى
دەلىللىىىرى كەلىىگەن مەسىىىلىلەرۇىمۇ
ھنچكىمنىڭ چىشى پاتمايىدۇ ۋە قەتئىىي
ئىزۇەرمەيدۇ .ئەممىا ھەققىىدە قۇرئىان
كەرىم ۋە ھەدىس دەلىللىرى كەلمىىگەن،
كەلگەندىمۇ بىردىن كىپ مەنىگە داڭلەت
قىلغانلىقتىن ،ئىجتىسىاد قىلىى بىرىنىى
تالالشقا توغرا كنلىدىغان دىنىي مەسىلىلەر
ھەر دەۋر مۇرتەھىد ئالىمالرنىڭ ئىجتىساد
يىىولى بىىىلەن بىىىر تەرەپ قىلىشىىىغا
تاپشۇرۇلغان .بۇ مەسىلىلەردە ئىجتىسىاد
قىلىشقا بولغىنىدە  ،سىياسەت ئىشلىرىدا
ۋە رەمئىيەت تەرتىىپىگە مۇناسىى ەتلىك
ئىشالردا مۇسۇلمان ئەمەسلەر تەرىپىىدىن
ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان بولسىىمۇ ،ئىسىالم
پىرىنسىىىىپىغا زىىىىس كەلمەيىىىدىغان
قائىدە_تەرتىپلەردىن مۇۋاپىق دەرىجىىدە
پايدىلىنىشقا بولىدۇ .مەسىلەن :قاتنىاش
قائىدىلىرىنى ،بىازار ۋە سۇدا_سىانائەت

دېموكراتىيە
دېموكراتىيە_ۇرېىىىىك تىلىىىىىدىكى:
( DEMOSيەنىىىىى خەلىىىىق) ۋە
( KRATIAيەنىىى ھىكىىۈم) دېىىگەن
ئىككى سىزدىن تەركى تاپقان بولىۇپ،
ىق
ىاكى «خەلى
ىاكىمىيىتى» يى
ىق ھى
«خەلى
ھىكىىىۈمرانلىقى» دېىىىگەن مەنىنىىىى
ئىپادىلەيىىدۇ .مەلىىۇمكى ،دېمىىوكراتىيە
دېگەن بىرەر ئەقىدە ياكى پەلسەپە يىاكى
پىرىنسى ئەمەس ،بەلكى ئىۇ ئىنسىانالر
تەرىپىدىن چىقىرىلغان بىر تۈزۈمدۇر.
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① قاتىىار «دىنىىى ئىشىىالر مىنىسىىتىرلىكى» ۇە
قاراشلىق پەتى ا مەركىنىنىڭ -172336نومۇرلۇق
پەتى اسىدىن.

دېموكراتىيەنىىىىڭ ئىسىىىالمغا زىىىىس
كنلىىىىدىغان تەرەپلىرىمىىىۇ ۋە زىىىىس
كەلمەيىىىدىغان تەرەپلىرىمىىىۇ بىىىار.
ىاتتىق
ىالمغا ئەڭ قى
ىڭ ئىسى
دېموكراتىيەنىى
زىىىس كنلىىىدىغان ينىىرى ،ئۇنىڭىىدا
ھاكىمىيەتنىىىىڭ خەلقىىىقە مەنسىىىۇپ
بولغانلىقىىىىدۇر .چىىىۈنكى ئىسىىىالمدا
ھىىىاكىمىيەت ئالالھقىىىا مەنسىىىۇپتۇر.
دېموكراتىيەنىڭ ئىسالمغا ئەڭ مۇۋاپىىق
كنلىدىغان تەرەپلىرىدىن بىرى ،ئۇنىڭىدا
باشلىقنى خەلقنىڭ ئىىزى سايلىشىىدۇر.
ئىسىىالمدىمۇ باشىىلىقنى خەلىىق ئىىىزى
سىىاياليدۇ .دېىىمە  ،دېمىىوكراتىيەنى
پۈتۈنلە قوبۇى قىلغىلى بولمىغانىدە ،
ئۇنى پۈتۇنلە پايدىسىن دەپ قاراشقىمۇ
بولمايدۇ .چۈنكى ئىسىالمدىكى شىۇرانى
ئەمەلىىىىگە ئاشىىىىۇرۇش ئۈچىىىىۈن
دېمىىىىىوكراتىيەدىن پايدىلىنىشىىىىىقا
بولىدىغانلىقىنى ئىلىماڭر بايان قىلغىان.
چۈنكى «ئىسالم دىنى سىياسەت ئۈچىۈن
ئومىىۇمىي پىرىنسىىىپالرنى ۋە ئاساسىىىي
قائىدىلەرنى بنكىتكەن بولسىمۇ ،ئۇنىڭغا
مۇئەييەن قنلى بەلگىلىمەستىن ،بۇڭرنىڭ
تەپسىالتىنى ئىسالم ئىلىمالىرىنىڭ زامىان
ۋە ماكاننىڭ شارائىتىغا قىاراپ ئىجتىسىاد
يىىولى بىىىلەن بىىىر تەرەپ قىلىشىىىغا
تاپشۇرغان» ①.ئىسىالمدىكى سىياسىىي
ئىشالر قانۇنىنىڭ ئاساسىلىق پىرىنسىىپى
بولغان «شىۇرا» يەنىى (كنڭەش)نىىڭ
ئىجىىرا قىلىىىنى شىىەكلىنىڭ ئىسىىالم
ھاكىمىيەت تارىخىدا ھەر خىىل بولىۇپ
كەلگەنلىكى بۇنىڭ مىسالى.
①دوكتىىور ئەھىىمەد رىسىىۇنىنىڭ «َََُ ُنن ا مض»
(ئىسالم نەزىرىيەسى) ناملىق ئەسىرى -72بەت.

مەسىلەن :تۇنجى خەلىپە ھەزرىتى ئەبۇ
بەكىىرى رەزىيەلالھىىۇ ئەنسىىۇ كاتتىىا
ساھابىالرنىڭ سايلىشى بىلەن خەلىپىلىككە
تەيىنلەنگەن ،ئىككىنچى خەلىىپە ئىىمەر
ئىرنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ ھەزرىتى
ئەبۇ بەكرىنىڭ تەۋسىيەسى بىلەن خەلىىپە
بولغىىان ،ئىىۈچىنچى خەلىىىپە ھەزرىتىىى
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ ھەزرىتى ئىمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ تەشكىل قىلغان ئىالتە
كىشىلىك شىۇرا ھەيئىتىنىىڭ تەيىنلىشىى
بىلەن خەلىپە بولغان .تىىتىنچى خەلىىپە
ھەزرىتىىى ئەلىىى ئىرنىىى ئەبۇتالىىىب
رەزىيەلالھۇ ئەنسىۇ مەدىنىىدىكى كاتتىا
ىم
ىان ئىلىى
ىكىل تاپقى
ىاھابىلەردىن تەشى
سى
ىلەن
ىى بىى
ىئەت قىلىشى
ىڭ بەيى
ئەھلىلىرىنىى
خەلىپە بولغان .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنسىۇ
شنسىس قىلىنغاندىن كنيىن ،مۇسىۇلمانالر
ئەلى رەزىيەللەھۇ ئەنسۇنىڭ چوڭ ئىوغلى
(پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭمنىڭ نەۋرىسىىى)
ھەسەن رەزىيەلالھىۇ ئەنسۇغىا بەيىئەت
قىلى  ،ئۇنى خەلىپە قىلى سايلىغان.

شۇرا ۋە دېموكراتىيە
شىىىۇرا بىىىىلەن دېموكراتىيەنىىىىڭ
مۇۋاپىقلىشىىىىىىدىغان تەرەپلىىىىىىرى
تىۋەندىكىچە:
 .1خەلقنىىىڭ ئىىىز مەسىىئۇللىرىنى
تالالش ھوقۇقى بارلىقى.
 .2خەلق ياقتۇرمايىدىغان بىرىنىىڭ
ئۇڭرغا مۇسەللەت بولۇۋالماسلىقى.
ىىڭ
 .3ھەرقانىىداق دىكتاتورلۇقنىى
پۈتۈنلە رەت قىلىنىشى.
 .3خەلقنىىىڭ باشىىلىق خاتاڭشسىىا
ئنتىراز بىلدۈرۈش ھەققى بارلىقى.
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ىۇرانى ئەمەلىىگە ئاشىىۇرۇش يولىىىدا،
شى
قائىدە_تۈزۈم ياكى چارە_تەدبىر ئورنىىدا
قوللىنىشقا بولىدۇ①.

شىىىۇرا بىىىىلەن دېموكراتىيەنىىىىڭ
زىتلىشىدىغان تەرەپلىرى تىۋەندىكىچە:
 .1شىىۇرا قۇرئىىان ۋە ھەدىسىىكە
ئاساسلىنىدۇ ،ئەمما دېمىوكراتىيە كىىپ
سانلىقنىڭ ئاۋازىغا تايىنىدۇ.

چۈنكى دېموكراتىيەنى يۇقىرىقى تەرىپى
بويىچە چۈشەنگەن كىشىلەرۇە ئايىانكى،
ھەقىقىي مەنىدىكى دېمىوكراتىيە ئىسىالم
دىنىىىى ئوتتۇرىغىىىا قويغىىىان ھەق-
ھوقۇقالرنىڭ بىر قىسىمىدۇر .تىارىختىن
بۇيانقى مۇستەبىس ھاكىممۇتلەقلەرنىىڭ،
دىكتاتورڭرنىڭ تۈرلىۈ زۇلۇملىرىىدىن
قۇتۇلۇشىىنىڭ يىىوللىرىنى ئىىىندەش،
ھاياتلىقنىىىىڭ ئىىىۇزۇن ئەسىىىىرلىك
نەتىجىسىدە،
تەررىرىلىرىدىن پايدىلىنى
ئىنسانالر تنخى ينقىنقى يىلالردىن بنىرى
ئوتتۇرىغا چىقارغان دېموكراتىيە تىۈزۈمى
ئىسالم دىنى ئون تىت ئەسىىر ئىلگىىرى
تىىۇنجى قنىىتىم قىىارار قىلغىىان ھەق-
ھوقۇقالرنىڭ بىر قىسىمىدۇر .مەسىىلەن:
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭم ئىزىنىڭ ئىنىنىى
باسىدىغان خەلىپىنىى ئىىزى تەيىىنلەپ
بەرمىگەن ،بەلكى ئۇنى مۇسىۇلمانالرنىڭ
تاللىشىغا قالدۇرغان .بۇنىڭغىا بىنىائەن
دەيمىنكى ،ئىسالم دىنىدا دۆلەت باشلىقى
خەلق تەرىپىدىن تاللىنىدۇ .ئىسالم دىنىى
رامائەت ياقتۇرمايدىغان بىرىنىڭ ئۇڭرغا
نامازدا ئىمام بولۇشىنى يامىان كىرىىدۇ.
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭم بۇ ھەقتە« :ئۈچ
خىل ئادەمنىڭ ئوقۇغان نىامىنى قوبىۇى
ىائەت
ىرى رامى
ىڭ بىى
ىدۇ .ئۇڭرنىى
بولمايى
②
ياقتۇرمايدىغان ئىمام . »...نامىازدىكى
ئەھ اى شۇنداق بولغان يەردە ،پۈتىۈن

ىىىىاكىمىيەت
ىىىىۇرادا «ھى
 .2شى
ئالالھنىڭىىىدۇر» دېىىىگەن ئاساسىىىتا،
دېموكراتىيەدە «ھىاكىمىيەت خەلقنىىڭ»
دېگەن ئاساستا ئى كىرۈلىدۇ.
 .3شىىۇرا شىىەرىئەتتىن دەلىىىل
كەلمىگەن ،ئىجتىسات قىلىشقا بولىىدىغان
ىا
ىدۇ ،ئەممى
ىتىدىال بولىى
ىىلىلەر ئۈسى
مەسى
قەتئىيلەشىىكەن مەسىىىلىلەر ئۈسىىتىدە
بولمايدۇ ،دېمىوكراتىيە بولسىا پۈتىۈن
ئىشالردا بولىدۇ.
 .3شىىۇرا دىننىىى ،سىياسىىەتنى
بىلىدىغان ،پىكىر ئىگىلىىرى (ئەسىسابۇ
رەئيىىى) ئارىسىىىدا بولىىىدۇ ،ئەممىىا
دېموكراتىيە ئاۋام خەلقنىڭ ئاۋازى بىلەن
بولىدۇ.

دېموكراتىيەنىڭ ئىسىالمغا زىىس
كەلمەيدىغان تەرەپلىرى
دېموكراتىيەنىڭ «خەلىق ئىزلىرىنىىڭ
باشلىقلىرىنى ئىزلىرى تىالالپ چىقىىدۇ،
ئىىۇڭر ياقتۇرمايىىدىغان بىىىرى ئۇڭرغىىا
مۇسەللەت بوڭلمايىدۇ ،ئىۇڭر قوبىۇى
قىاللمايدىغان قانۇن-تۈزۈملەرنى ئۇڭرغا
تاڭالمايدۇ ،پۇقراڭرنىىڭ باشىلىقلىرىدىن
ھنساب ئىنلى  ،خاتاڭشسىا تىۈزىتى
بنرى ھوقۇقى بار» دېگەنگە ئوخشىغان
تەرەپلىىىرى ئىسىىالم پىرىنسىىىپىغا زىىىس
كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ،ئۇنى ئىسالمدىكى
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ىڭ «ف ايوىَم يااَ »
ىۈپ قەرداۋىينىى
ىور يۈسى
① دوكتى
(ھازىرقى زامان پەتىى الىرى) نىاملىق ئەسىىرى،
-3توم – 535 ~536بەتلەر.
② ئىرنى مارە رى ايىتى.

ھالرۇكى ،ئۇڭر (ئىازابىمىندىن) قنچىى
كنتەلمەيتتى .ئالال تائاڭ بىۇ ئىايەتتە
تىۋەندىكىلەرنى كىرسەتكەن:

ھاياتلىق ۋە بارلىق سىياسەت ئىشىلىرىدا
ئەھىى اى قانىىداق بولۇشىىى كنىىرە ؟
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭم مۇنداق دېگەن:
«سىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىى باشىلىقلىرىڭالر
سىلەر ياقتۇرىدىغان ۋە ئۇڭرمۇ سىىلەرنى
ياقتۇرىدىغان ،سىىلەر ئۇڭرغىا ياخشىى
تىلەكلەرنى تىلەيدىغان ،ئۇڭرمۇ سىلەرۇە
ياخشىىىى تىلەكلەرنىىىى تىلەيىىىدىغان
كىشىلىرىڭالردۇر .سىىلەرنىڭ ئەڭ يامىان
ىدىغان،
ىىلەر ياقتۇرمايى
ىلىقلىرىڭالر سى
باشى
ئۇڭرمۇ سىلەرنى ياقتۇرمايدىغان ،سىىلەر
ئۇڭرغىىا لەنەت ئوقۇيىىدىغان ،ئۇڭرمىىۇ
سىىىىىىلەرۇە لەنەت ئوقۇيىىىىىدىغان
كىشىلىرىڭالردۇر»①.

 .1پىرئەۋن ئوبرازىنى دىكتاتورلۇقنىىڭ
ئەڭ ئۇچىغا چىققىان نەمۇنىسىى قىلىى
كىرسەتكەن.
 .2ھامىىىان ئىىىوبرازىنى ئىزىنىىىىڭ
ئەقىل_پاراسىتىنى دىكتاتورڭرنىڭ خەلقنى
ئنىىنى سىياسىىىتى ئۈچىىۈن قۇربىىان
قىلىىىدىغان ،سىىەلرىي سىياسىىىيۇننىڭ
نەمۇنىسى قىلى كىرسەتكەن.
 .3قارۇن ئوبرازىنى خەلقنىڭ قىان_تەرى
بەدىلىگە بنيىغان ،ئاچكىز كاپىتالىسىتنىڭ
سەلرىي نەمۇنىسى قىلى كىرسەتكەن.

«قۇرئان كەرىىم يەر يۈزىىدە ئىالال
تائاڭنىڭ بەندىلىرىنى ئىىزلىرىگە قىۇى
قىلى الىىىىدىغان ھىىىاكىممۇتلەقلەرۇە ۋە
ھەددىدىن ئاشقان دىكتاتورڭرغا قىاتتىق
ھۇرۇم قىلغان ۋە ئۇڭرنى يەر يۈزىىدىن
يوقىتىشقا تنگىشلىك بۇزغۇنچى كىۈچلەر
دەپ تەسىى ىرلىگەن .ئىىالال تائىىاڭ
پىرئەۋن ،ھامان ۋە قارۇنىدىن ئىرىارەت
ئىىۈچ شەخسىىنى دىكتاتورلۇقنىىىڭ ۋە
ئىسىىتىرداتلىقنىڭ سىىەلرىي نەمىىۇنىلىرى
ئورنىدا ،دۇنيا خەلقىگە ئىىرنە قىلىى
كىرسەتكەن ۋە ئۇڭرنى بولسا ئىررەتلىك
رازالىغىىان .ئەنكەبىىۇت سۈرىسىىىنىڭ
_37ئايىتىىىدە ئىىالال تائىىاڭ مۇنىىداق
دېگەن :قارۇننى ،پىرئەۋننى ۋە (ئۇنىڭ
ۋەزىرى) ھامىاننى (ھىاڭ قىلىدۇق)،
ىەن
ىا روشى
ىا ئۇڭرغى
ىىنكى ،مۇسى
شۈبسىسى
مىرىنىلەرنى ئنلى كەلگەن ئىدى ،ئەمما
ئۇڭر يەر يۈزىىدە چوڭچىلىىق قىلىدى.
①

ئىمام مۇسلىم رى ايىتى.

قىنىق ينرى شۇكى ،قارۇن پىرئەۋننىڭ
قەۋمىىىىدىن ئەمەس ،بەلكىىىى مۇسىىىا
ئەلەيسىسساڭمنىڭ قەۋمىدىن كەلگەن بىىر
كاپىتالىسس ،شەخسىي مەنىپەئەت ئىۇنى
پىرئەۋىن بىلەن بىرلەشتۈرۇەن ۋە مۇسىا
ئەلەيسىسساڭمدىن رۇدا قىلغان»②.
يۇقىرىقىىىىدە دىكتىىىاتورڭردىن ۋە
ھاكىممۇتلەقلەردىن قۇتۇلۇشىنىڭ يىولى
دېموكراتىيەۇە تايىنىى ئىى كىىرۈش
بولۇپ كەلمەكتە .زادى دېموكراتىيەنىىڭ
كۈچى بولمىسىا ،ياۋروپىا ۋە ئامنرىكىا
قاتىىىارلىق ھەقىقىىىىي دېموكراتىىىىك
دۆلەتلەرنىڭ رەئىس رۇمسىۇرلىرى ئىىز
ئىختىيارى بىلەن ھاكىمىيەتنى ،مەنسەپنى
باشقىسىغا ئىتكۈزۈپ بىرەرمىىدى؟ ئەۇەر
ھەقىقىي دېمىوكراتىيە بولسىا ،ئەرەب ۋە
ئىسالم دۆلەتلىرىنىڭ رەئىس رۇمسۇرلىرى
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ىڭ «ف ايوىَم يااَ »
ىۈپ قەرداۋىينىى
ىور يۈسى
② دوكتى
(ھازىرقى زامان پەتىى الىرى) نىاملىق ئەسىىرى،
-3توم – 537 ~535بەتلەر.

شىىەرىئەت قانۇنىغىىا زىىىس كنلىىىدىغان
قانۇن_تۈزۈملەرنى ڭيىىسەلەش .چىۈنكى
دېموكراتىىىك دۆلەتلەرنىىىڭ قىىانۇن-
تۈزۈملىرى دىن بىلەن باغالنمىغان ھالدا،
ئىنسان ئەقلىگە تايىنى تۈزۈپ چىقىلىدۇ.
ھالرۇكى ،ئىسالم دىنىدا ،قانۇن تىۈزۈش
ھوقۇقى ئالال تائاڭنىڭدۇر.

ئىمۈر بويى يىاكى ئاغىدۇرۇلغانغا قەدەر
تەختتە ئولتۇرۇشقا داۋام قىالرمىدى؟
دېموكراتىيەنىىىڭ ئىسىىالمغا زىىىس
كنلىدىغان تەرەپلىرى
دېموكراتىيە تىۋەندىكىدە بىر قىانچە
تەرەپلەردىن ئىسالمغا زىس كنلىدۇ:
 .1ئىنسانالر تەرىپىىدىن چىقىرىلغىان
قىىانۇنالرنى ئىىالال تائىىاڭ بنكىىىتكەن
شەرىئەت قانۇنىدىن ئۈسىتۈن كىىرۈش.
بۇنى ئىسالم دىنى قەتئىي رەت قىلىىدۇ.
چۈنكى ئىنسانالر قانچىلىىك ئاكادېمىىك
بولۇپ كەتسىۇن ،قانچىلىىك ئەقىللىىق
بولۇپ كەتسۇن ،بەرىرىر ئۇڭر خاتالىقتىن
خالىي بوڭلمايىدۇ .ئەممىا ئالەملەرنىىڭ
رەبرىىى ۋە ئىنسىىانالرنىڭ ياراتقۇچىسىىى
بولغان ئالال تائاڭ ھەرۇىن خاتاڭشمايدۇ
ۋە بەنىدىلىرىنىڭ مەنىپەئەتىگە ئۇيغىۇن
شەرىئەت بەلگىلەيدۇ.

دېموكراتىيە دىكتاتورلۇقنىڭ ئەكسىدۇر
دېمىىوكراتىيە دېىىيىلگەن ھامىىان ئەڭ
دەسىىلەپ ئەقىلغىىا كنلىىىدىغان نەرسىىە
دىكتاتورلۇقنىڭ زىتى بولغان ھىرىيەتتۇر.
چىىۈنكى ھىىىرىيەت دېموكراتىيەنىىىڭ
مەھسىىۇلىدۇر .دېمىىوكراتىيەنى تۇغقىىان
مۇھىتمىىۇ دىكتىىاتورلۇق تۈزۈمىىىدۇر.
دىكتاتورلۇق تۈزۈمىنىڭ رەۋر_زۇلۇملىرى
ئاستىدا ئنىنىلگەن خەلىق شىۇ لەنىتىى
دىكتاتورلۇقتىن قۇتۇلۇش يولىدا ئىۇزۇن
يىللىىىق كۈرەشىىتىن كنىىيىن ،ئەنە شىىۇ
دېمىىوكراتىيەنى ئوتتۇرىغىىا چىقارغىىان.
دېمىىوكراتىيە دەۋاسىىى قىلغۇچىالرنىىىڭ
ئاساسلىق مۇددىئاسى ئىالال تائاڭنىىڭ
ھاكىمىيىتىنى رەت قىلى ئەمەس ،بەلكى
دىكتاتورلۇق تۈزۈمگە قارشىى چىقىى ،
خەلقنىڭ يەلكىسىگە مىنى الغان مۇستەبىس
ھاكىممۇتلەقلەرنى ئاغىدۇرۇپ تاشىالپ،
خەلق ئىزىنىىڭ باشىلىقلىرىنى ئىىزلىرى
ئەركىىن سىايالپ چىقىىدىغان ۋە ئىۇڭر
قانۇنغىىا خىالپلىىىق قىلسىىا ھنسىىاب
ئاڭڭيدىغان بىر تىۈزۈم بىويىچە ئىى
كىرۈشنى خاڭيىدۇ ،بەس .بىۇ تىۈزۈم
زامانىمىندا دېمىوكراتىيە دەپ ئاتىلىىدۇ.
دېمە  ،دېمىوكراتىيە دېموكراتچىالرنىىڭ
نەزىرىدىمۇ ئىسالمنىڭ زىتى بولماسىتىن،
ىۇ
ىدۇر .بى
ىڭ زىتىى
ىى دىكتاتورلۇقنىى
بەلكى

ىىالال تائىىىاڭ بەلگىلىىىىگەن
 .2ئى
قانۇن_تۈزۈملەرنى ئەمەلدىن قالىدۇرۇش.
مەسىىىلەن :دېموكراتىىىك دۆلەتلەرنىىىڭ
قانۇنىىىدا ،مىراسىىنىڭ ئەرلەر بىىىلەن
ئايالالرغا ئوخشىاش دەرىجىىدە تەقسىىم
ىراس
ىالم مىى
ىالرۇكى ،ئىسى
ىى .ھى
قىلىنىشى
قانۇنىىىدا ،ئەرلەر ئايالالرغىىا قارىغانىىدا
ئىككى ھەسسە مىراس ئالىدۇ.
 .3چنكى يوق ھىررىيەت .ئامنرىكىغا
ئوخشىغان بەزى دېموكراتىك دۆلەتلەردە،
ھەمجىنسلىقالرنىڭ ئىزئىارا ئىيلىنىشىىكە
رۇخسىىىەت قىلىىىىدىغان قىىىانۇنالر
ڭيىسەلەنگەن .ھالرۇكى ،ئىسالم شەرىئەت
قانۇنى بۇنى رەت قىلىدۇ.
 .3ئالال
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مۇسىىۇلمان ئەمەس دېموكراتچىالرنىىىڭ
ئەھ الى.

بىلەن بولىدۇ ،ئالال تائاڭنىڭ ئىرادىسى
بولماستىن قىل تەۋرىمەيدۇ.

ئەمىىدى دېمىىوكراتىيە تۈزۈمىىىدىن
پايىىىدىلىنى ئىزىنىىىىڭ ئىسىىىالمىي
ىىقا
ىىگە ئاشۇرۇشى
ىىىنى ئەمەلى
مۇددىئاسى
تىرىشىىىى اتقان بىىىىر مۇسىىىۇلمان
دېموكراتچىگە كەلسە  ،مۇنداق بىرىنىڭ
ھىىاكىمىيەت ئىىالال تائاڭغىىا خىىاس
ئىكەنلىكىنى ئنتىراپ قىلماسلىقى مۇمكىن
ئەمەس .چۈنكى ئۇ مۇنداق قىلمىغانىدا،
مۇسۇلمانالردىن سانالما قالىدۇ.

 .2ئىىالال تائاڭنىىىڭ بەنىىدىلىرى
ئۈچۈن قانۇن تۇرغۇزۇشتىكى ھاكىمىيىتى
بولىىىۇپ ،دىننىىىىڭ بۇيرۇغىىىان ۋە
توسقانلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئىىز ئىچىىگە
ئالىدۇ .ئالال تائاڭغا ئىمان ئنيتقان بىر
شەخس ئالال تائاڭنىڭ بۇ ھاكىمىيىتىنى
ىىۇلمان
ىىدىكەن ،مۇسى
ىىۇى قىلمايى
قوبى
بوڭلمايدۇ.
دېموكراتىيەدىن پايىدىلىنىمەن دېىگەن
ىۇ
ىۇقىرىقى بى
ىۇلمان يى
ىداق مۇسى
ھنچقانى
ئىككى تۈرلىۈ ھاكىمىيەتنىىڭ ئىالال
تائاڭغىىا خىىاس ئىكەنلىكىنىىى ئىنكىىار
قىلمايىىدۇ .ئىىۇ دېمىىوكراتىيەنى پەقەت
ئىسالم پىرىنسىپلىرى ئىچىدىكى باشىلىق
ىتۈرۈش،
ىۇرانى ئەمەلىيلەشى
ىايالش ،شى
سى
ناھەقچىلىككە قارشى تىۇرۇش قاتىارلىق
ئاساسلىق ئىشالرنى ئەمەلىگە ئاشىۇرۇش
يولىدا چارە_تەدبىر ئورنىدىال قوللىنىىدۇ،
بەس .ئۇنىىىڭ ئۈسىىتىگە دېمىىوكراتىيە
تۈزۈمى بىلەن كنتى بنرى اتقان ئىسىالم
دۆلەتلىرىنىڭ ئاساسىي قانۇنىدا« :دۆلەت
دىنى ئىسالم ،رىمى قانۇنالرنىڭ مەنرەسى
ئىسىىالم شىىەرىئىتىدۇر» دەپ قەيىىس
قىلىنغان .بۇڭرنىىڭ ھەممىسىى ئىالال
تائاڭنىڭ ھاكىمىيىتىنى ئىقرار قىلغىانلىق
ۋە تەكىتلىگەنلىك ئەمەسمۇ؟ بۇ ئاساسىي
قانۇنغىىا ‹ئىسىىالم پىرىنسىىىپىغا زىىىس
كنلىدىغان ھەرقانداق بىر قىانۇن_تۈزۈم
قەتئىىىي قوبىىۇى قىلىنمايىىدۇ› دېىىگەن
ماددىنى كىرۇۈزى ەتسىە ،بىۇ ئىسىالمغا
بويسىىۇندۇرۇلغان بىىىر دېمىىوكراتىيە
بولىدۇ»②.

«شىىۇنىمۇ ئەسىىكەرتى كنرەككىىى،
قۇرئىىان كەرىمىىدىكى ھىكىىۈم پەقەت
ئالالھقا خاستۇر①يەنى ھاكىمىيەت ئالال
ىرى ،
ىۈم چىقىى
ىتۇر ،ھىكى
ىا خاسى
تائاڭغى
بەلگىىىلەش پەقەت ئىىالال تائاڭنىىىڭ
ھەققىىىدۇر ،دېىىگەن ئىىايەت ئىسىىالم
پىرىنسىپلىرىنىڭ ئەڭ ئاساسلىقى بولىۇپ،
پۈتۈن ئىسالم ئىلىمىالىرى ‹ھىاكىمىيەت
ئىىالال تائاڭغىىا خىىاس ،مىىۇھەممەد
ئەلەيسىسسىىىاڭم ئىىىالال تائاڭنىىىىڭ
ئەلچىسىدۇر ،بۇيرۇغۇچى ،توسىقۇچى ۋە
ىىۈچى پەقەت
ىىارامنى بەلگىلىگى
ھاڭى_ھى
ىىپقا
ىگەن پىرىنسى
ىاڭدۇر› دېى
ىالال تائى
ئى
بىردە ئىتتىپىاقتۇر .ئىالال تائاڭنىىڭ
خەلقى ئۈستىدىكى ھىاكىمىيىتى ھەق ۋە
راستتۇر .بۇ مۇنىداق ئىككىى تۈرلىۈ
بولىدۇ:
ىڭ كائىن ىاتتىكى
ىالال تائاڭنىى
 .1ئى
ھىىاكىمىيىتى بولىىۇپ ،ئىىۇ ئۇنىىىڭ
كائىنىىاتتىكى تەسىىەررۇپلىرى ،تەقىىدىر
قىلىشى ۋە ئىرادە قىلىشىى قاتىارلىقالرنى
ئىز ئىچىگە ئالىدۇ .كائىناتتا ھەممە ئى
ئالال تائاڭنىڭ ئىرادىسى ۋە تەقىدىرى
①
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ئىجرا قىلىنمىغىان ،خەلىپىلىىك تىۈزۈمى
ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان تۈزۈمگە
ئىزۇىرى كەتكەن .ھەتتا شۇ ۋاقىتتىكىى
ىۈزۈمنى
ىۇ تى
ىاڭر بى
ىاھابىلەر ۋە ئىلىمى
سى
قەتئىيلىك بىىلەن رەت قىلغىان ،قارشىى
چىققىىىان ۋە ئىىىۇنى ئىرانلىقالرنىىىىڭ
ئىمپنراتورلىىۇق تىىۈزۈمىگە ئوخشىىىتى
«كىسرا تۈزۈمى» دەپ ئاتىغان .ئەممىا
بۇ ينڭى مىراسىخورلۇق تىۈزۈمى ئىىز
يولىغا منڭى ەرۇەن ،مەزكۇر ئىلىماڭرنىڭ
قولىدا كۈچ ۋە سەلتەنەت بولمىغانلىقتىن،
ئۇڭرغا تەڭ كنلەلمىگەن .ئەممىا ئىۇڭر
ھىىازىرقى ئىلىمىىاڭردىن رەڭگىىى ار ۋە
رۈرئەتلىىىك ئىىىدى .ئىىۇڭر ھىىازىرقى
ئىلىماڭرنىڭ ئەكسىچە ،ئىزلىرىنى ئىسالم
خەلىپىسى دەپ ئاتى الغان ئەمەلىدارڭرغا
نەسىسەت قىالتتى ۋە ئاۇاھالندۇرۇشالرنى
بنرەتتى.

ئەمما كىرىنىس دېموكراتىيەنى تەترىىق
قىلىشىىتا چىقماقتىىا .ئىىالال تائاڭنىىىڭ
ھىىاكىمىيىتىنى ئنتىىىراپ قىلغانالرنىىىڭ
ھەممىسى بۇنىڭغا ئەمەى قىلدىمۇ؟ ياق!
پەيغەمرەر ئەلەيسىسسىاڭمنىڭ زامانىغىا
ئەڭ يىىىنقىن زامىىىانالردا ياشىىىىغان
خاۋارىجالرمۇ ھىكىۈم پەقەت ئالالھقىا
خاسىىىتۇر دېىىىگەن پىرىنسىىىىپنى
چۈشەنمەسىىىىىتىن ،مۇسىىىىىۇلمانالر
ئوتتۇرىسىدىكى تاڭش_تارتىشىالرنى ھەى
قىلىشتا ئى ئۈسىتىدىكىلەرنىڭ ھىكىۈم
چىقىرى ئىشىنى قەتئىيلىك بىىلەن رەت
ىدە
ىان كەرىمى
ىالرۇكى ،قۇرئى
ىان .ھى
قىلغى
ئارىسىىى بۇزۇلغىىانالرنى ئەپلەشىىتۈرۈپ
قويۇش ئۈچىۈن ئۇڭرنىىڭ دەۋاسىىنى
ىقا
سىوراپ تنگىشىلىك ھىكىۈم چىقىرىشى
بۇيرۇغىىان ئىىايەتلەر ئىنتىىايىن كىىىپ.
خۇسۇسىىەن ئەر_ئايىىالالر ئوتتۇرىسىىىدا
چىققان دەۋا ئىشلىرىدا مۇسۇلمان ئىى
ئۈسىىتىدىكىلەرنىڭ بىىىر تەرەپ قىلىشىىى
توغرىسىدا كەلگەن ئايەت ۋە ھەدىسالرمۇ
كىپ .شۇڭا تىتىنچى خەلىپە ئەلى ئىرنى
ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ خاۋارىجالرغا
ىڭ
ىىزىدە« :ئۇڭرنىى
ىيە بەرۇەن سى
رەددىى
ھىكۈم پەقەت ئالالھقا خاستۇر دېگەن
سىزى ئەلى ەتتە ھەق سىىزدۇر .ئەممىا
ئۇڭر بۇ ھەق سىىز ئىارقىلىق بىاتىلنى
مەقسەت قىلىدۇ» دېگەن.

دېموكراتىيەنى ئىسالم ئۈچۈن خىىنمەت
قىلدۇرۇش

ئىسالم تارىخىدا ،ئاۋۋالقى ئۈلگىلىىك
تىت خەلىپىدىن كنيىىنال ،مۇسىۇلمانالردا
ئىىاز سىىاندىكى كىشىىىلەرنىڭ خاتىىالىقى
سەۋەبلىك سىياسىىي ئىسىتىردات دەۋرى
باشلىنى كەتىكەن .ئىسىالمدىكى شىۇرا
(ھازىرقى زامان پەتىى الىرى) نىاملىق ئەسىىرى،
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بىن مۇسىۇلمانلىق سىۈپىتىمىن بىىلەن
ئىزىمىننىىىڭ ئىسىىالمىي پىرىنسىىىپىمىنغا
خىالپ كنلىدىغان ھەرقانداق نەرسىنى ۋە
ھەرقانداق بىر قانۇن_تۈزۈمنى قەتئىيلىك
بىلەن رەت قىلىمىىن .دېموكراتىيەنىڭمىۇ
دىنىمىننىڭ پىرىنسىپلىرىغا زىس كنلىدىغان
تەرەپلىرىنى قەتئىيلىك بىلەن رەت قىلى ،
ئۇنىڭ بىننىڭ ئىسالمىي خىنمەتلىرىمىنۇە
يارايدىغان ،دىنىمىنغا زىس كەلمەيىدىغان
يەرلىرىنى ئنلى پايىدىلىنىمىن .قاتنىاش
قائىىىىىدىلىرىنى مۇسىىىىۇلمان ئەمەس
مىللەتلەردىن ئنلى ئىىزىمىندە ئەيىنەن
تەترىق قىلى اتىمىن ،مۇسۇلمان ئەمەسلەر
ياساپ چىققان پەن_تنخنىكا سايمانلىرىدىن
ھنۋ ئىككىلەنمەسىتىن پايىدىلىنى اتىمىن،
ھەتتا دىنىىي مەقسىەتلىرىمىن ئۈچۈنمىۇ

ىر دەۋرۇە ئنلى ى
ىى بىى
ىۈركىيەنى ينڭى
تى
كىردى ۋە مۇسۇلمانالرغا پايىدىلىق بەزى
غەلىرىلەرنىىى قولغىىا كەلتىىۈردى .بىىۇ
ىىىىرۈنەرلىكى،
ىىىڭ ئەڭ كى
غەلىرىلەرنىى
مۇسۇلمان خانىم_قىنڭرنىڭ ھىجىابلىنى
ئەركىنلىكىنىڭ يولغا قويۇلۇشى ،ئوتتىۇز
يىلىىىدىن بنىىىرى داۋام قىلى اتقىىىان
تنررورىستالرنى مەغلۇب قىلى  ،دۆلەتنى
ىي
ىك ھەربىى
ىان چنرىى
ىوى قىلى الغى
مونۇپى
ھاكىمىيىتىگە خاتىمە بنرىلىشىى ،دىنىىي
ئوقۇ-ئوقۇتۇش ئىشلىرىنىڭ راۋارلىنىشى
قاتارلىقالردۇر.

قوللىنىىى اتىمىن .ئەمىىدى ،ئىسىىالمنىڭ
سىياسىىىي ئىشىىالر پىرىنسىىىپى بولغىىان
ىىىۇرۇپ،
ىىىگە ئاشى
ىىىۇرانى ئەمەلى
شى
باشلىقلىرىمىننى خەلق تەرىپىدىن تىالالپ
چىقى ئۈچۈن دېموكراتىيەۇە ئوخشىغان
بىننىڭ مۇددىئىايىمىن ئۈچىۈن خىىنمەت
ىاق،
ىۈزۈملەردىن پايدىالنسى
ىدىغان تى
قىلىى
پايدىالنغاندىمۇ ئۇنى ئىسىالم قانۇنىغىا
بويسۇندۇرغان ھالدا ،پەقەتال بىر ۋاسىتە
ئورنىدا پايدىالنسىاق بۇنىىڭ زىيىانلىق
تەرىپى يوق دەپ ئوياليمەن.
كىىىرۈۋاتىمىنكى ،ھىىازىرقى زامانىىدا
مۇسۇلمانالر ھەممىال رايدا ئننىلمەكتە ۋە
ھەق_ھوقۇقلىرىدىن مەھرۇم قىلىنماقتىا.
ئىىۇڭر پەقەت دېمىىوكراتىيە سايىسىىىدىال
ىا ۋە
ىڭ بەزى ھەق_ھوقۇقلىرىغى
ئىزلىرىنىى
ىگە بولماقتىىا.
ىىرمىتىگە ئىى
ىانىي ھى
ئىنسى
مەسىىىىلەن :ياۋروپىىىا ،ئامنرىكىىىا ۋە
ئاۋسىىترالىيە قاتىىارلىق رىىايالردىكى
مۇسىىىۇلمانالر شىىىۇ دۆلەتلەردىكىىىى
دېموكراتىيە سايىسىدىال ئىزلىرىنىڭ دىنىي
پائالىيەتلىرىنى ئەركىىن ،ئىازادە ئنلىى
بنرى پۇرسىتىگە ئنرىشمەكتە .تۈركىيەدە
ھاكىمىيەت بنشىدا تۇرۇۋاتقان «ئىادالەت
ۋە تەرەققىيىىىىات» پارتىيەسىىىىىنىڭ
ئادەملىرىمۇ ،ئىلگىرى مەرھۇم نەرمىددىن
ىان
ىچىلىقىدا ئنلى ى بارغى
ىان باشى
ئەرباقى
تەررىرىلىرىدە مەغلۇپ بولغاندىن كنيىن،
دېموكراتىيە تەررىرىلىرىدىن پايىدىلىنى
ئى كىرۈپ غەلىرە قىلدى ۋە تۈركىيەدە
بىىىر ئىسىىالمىي ھىكىىۈمەت دەسىىلەپكى
قەدەمدە قىلىدىغان ئىشالرنىڭ بەزىسىىنى
قولىدىن كنلىشىىچە قىلىدى .مەسىىلەن:
تۈركىيە رەئىسى رەرەب تاييىب ئەردۇغان
باشچىلىقىدىكى ھىكۈمەت شۇ دېموكراتىيە
سايىسىىىدا ئىسىىالھات ئنلىىى بنرىىى

مەن ھازىر دېموكراتىيەدىن پايدىلىنى
ھەققىدە ۇەپ قىلىى اتىمەن .ئەممىا بىۇ
خىىۇددى تۈركلەرنىىىڭ «توخىىۇ يىىوق،
ىگەن تەمسىىىلىگە
ىۇ يىىوق» دېى
تۇخۇممى
ئوخشاش ،ھازىرچە بىىن ئۈچىۈن يىوق
نەرسە ئۈستىدە سىزلەۋاتىمەن .مەقسىىتىم
بىندىمۇ شىۇنداق تەييىارلىق بولسىۇن
ئۈچۈندۇر .بىىن مۇسىۇلمانالر ئۈچىۈن
دېمىىوكراتىيە ئىزىمىننىىىڭ ئىسىىالمىي
غايىمىنۇە ينتى يولىدىكى بىىر ۋاسىىتە
ياكى بىر چارىنىڭ ئورنىدا تۇرىىدۇ .ئىۇ
بىننىىىىڭ تىىىۈزۈمىمىن ئەمەس ،پەقەت
ئۇنىڭىىدىن پايدىلىنىشىىقا بولىىىدۇ ،دەپ
قارايمىن .ئەمدى« ،دېموكراتىيە» دېگەن
سىزنىڭ ۇرېكچىدىن كەلگەن بىر ئاتالغۇ
بولغانلىقى سەۋەبتىنال ئىۇنى پۈتىۈنلە
كۇفرىلىىىق دەيىىدىغان قنرىنداشىىالرنىڭ
سەمىگە شۇنى سالىمەنكى ،ئاتالغۇڭرنىڭ
ھنچرىر ئەھمىيىتى يوق .مۇھىم بىولغىنى
ىان
ىا قۇرئى
ىدۇر .ھەتتى
ىدىكى مەنىى
ئۇنىڭى
كەرىمدىمۇ ئەرەبچە بولمىغان ،ئەرەمىچە
سىز_كەلىمىلەرمۇ بىار .مەسىىلەن :بىىن
ىان
ىمە قىلى اتقى
ىادالەت» دەپ تەررىى
«ئ ى
«قٌَّي » دېگەن سىز رىمچە سىزدۇر.
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دەمەشىىىق ،بەئلەبەكىىكە ،پەلەسىىتىن
(قۇددۇس) ،قەيسارىييە ،ھەلەب قاتارلىق
رايالرنىڭ ۋالىسى بولغان .ئىۇ ناھىايتى
تەدبىرلىك ،باتۇر كىشى بولۇپ نۇرغىۇن
رەڭىىلەردە زەپەر قۇچقىىان .ئىىۇ رىىىم
ئمپنريسى قوشۇنلىرىنى كەينى -كەينىدىن
مەغلۇپ قىلى سۈلسى تۈزۈشكە مەررىۇر
قىلغان.

ئەنۇشتنكىن خىوتەنىي -11ئەسىىردە
ئىتكەن باھادىرلىرىمىندىن بولىۇپ ،ئىۇ
فىىاتىمىيالر دۆلىتىنىىىڭ① ھەربىىىي ۋە
ئىقتىسادىي ئەمەلدارى②.
ئەنۇشىىتنكىن ئىسىىالم دىيارلىرىىىدىن:
① فىىاتىمىيالر دۆلىتىىى ( )1171-707ئافرىقىىىدا
قۇرۇلغىىان مۇسىىۇلمان دۆلىتىىى .بىىۇ دۆلەت
ۇۈللەنگەن دەۋىرلىرىدە تنرتورىيسىنى كنڭەيتىى
مىسىر قاھىرەنى مەركەز قىلغىان ھالىدا شىىمالى
ئافىرىقا،سۈرىيە ،پەلەستىن ،يەمەن ،ئەرەبىسىتان
قاتىىارلىق رايالرنىىىڭ بىرقىسىىىم شىىەھەرلىرىنى
ھاكىمىيەت دائىرسىگە كىرۇۈزۇەن.
② ئەنۇشىىتىكىن فاتىمىيالرنىىىڭ خەلىپىلىرىىىدىن
ئىلگىرى-كنيىن بولۇپ،خەلىپە ھاكىم بىئەمرۇلال
ىر ()1036-1020
ىپە زاھىى
( ،)1020-755خەلىى
ۋە خەلىپە مۇستەنسىىر بىلىال ()1073-1036
قاتارلىقالرنىڭ دەۋرىدە ئەمەى تۇتقان.

ئەنۇشىىىىتنكىننىڭ بىىىىاتۇرلىقى ۋە
رەڭلەردىكى غەلرىلىرىگە مەشسۇر شائىرڭر
مەدھىيە ئوقىۇپ نۇرغىۇن شىنئىرڭرنى
يازغان .ئىز دەۋرىدىكى مەشىسۇر شىائىر
ئەبۇل ىتيان ئىرنىى ھەييۇسىنىڭال ئىۇنى
ىنئىرى
ىچە شى
ىان ئەرەبى
ىيلەپ يازغى
مەدھىى
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قىرىققا يەتكەن① .شائىر ئەبۇ سىەرايامۇ
ئەنۇشتنكىننى ماختاپ قەسىدە يازغىان②،
يەنە «لۇزۇمىيىىات» دېىىگەن مەشىىسۇر
ئەسەرنىڭ مىۇئەللىپى ،داڭلىىق شىائىر،
پەيالسوپ ئەبۇلئەڭ مەئەررىي ئەنۇشتنكىن
خوتەنىينىىىىڭ ھايىىىاتى ھەققىىىىدە «
شەمشەرنىڭ شىەرىپى» نىاملىق ئىككىى
قىسىملىق كىتاب يازغان③ ،فەقىھ فىارىس
بەلخىيمۇ ئۇنىڭ ھاياتى ھەققىدە كىتىاب
يازغان④.⑤ ،

ئابدۇلال خىوتەنىي تىۈركىي دىنبىرىىي
رىيلىي شامىيدۇر⑥.
ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىىڭ يەنە خەلىق
ئارسىدا تونۇلغان ياكى خەلىپە-ۋەزىرلەر
تەرىپىدىن تارتۇقالپ بنرىلگەن« :خالپەت
شەمشىىىرى ،ئىمىىام قىىورالى ،دۆلەت
تايانچىسى ،دۆلەت سىەرخىلى ،قوشىۇن
⑦
ئەمىرى ،ئالى راناب ،ئەمىر مۇزەف ەر»
دېگەندە ھىرمەت ناملىرىمۇ بار.

ئەرەب كىالسسىىىكلىرى ئەنۇشىىتنكىن
ھەققىدە مەخسىۇس كىتىابالرنى يازغىان
بولسىمۇ ،ئەپسۇس ئۇيغۇرچە مەنرەلەردە
ئۇنىڭ ھەققىدە يننىلغىان بىىر نەچىچە
سەھىپە ئۇچرىتالمايمىن .بىۇ سىەۋەپتىن
ئۇيغىىۇر ئوقۇرمەنلەرنىىىڭ مەرىىىپەت
ۇۈلنارىنىڭ سىرتىدا قالغان بىۇ ئۇيغىۇر
ئەزىمەتنىڭ ھاياتىدىن قىسقىچە مەلۇمىات
بنرى ئىتمەكچىمىن.

ئەنۇشىىتنكىن خوتەنىينىىىڭ ئىسىىۈپ
ينتىلىشى
ئەنۇشىىتنكىن خىىوتەنىي خوتەنىىدە
تۇغۇلغان بولۇپ⑧ ،كىچىىك چىاغلىرىنى
خوتەندە ئىتكۈزۇەن ،كنيىن نامەلۇم⑨ بىر
رەڭدە ئەسىرۇە چۈشۈپ قنلى قەشقەرۇە
ئنلى كنلىنى قۇى قىلى سنتىلغان.
ئەنۇشتنكىن كىيىن قەشقەردىن بۇخاراغا
قنچى كەتكەن ،ئەپسۇس ئۇ بۇخارادىمۇ
تۇتۇۋېلىنى ى قىىۇى قىلىنغىىان ،كنىىيىن
باغداتقا ئاپپىرىلى سىنتىلغان ،ئانىدىن
باغداتتىن دەمەشىققە كەلتۈرۈلگەن.

ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىڭ تولۇق ئىسمى
ۋە ھىرمەت ناملىرى:
ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىڭ تولۇق ئىسمى
ئەنۇشتنكىن ئەبۇ مەنسۇر(ئەنۇرۇر) ئىرنى

ئەنۇشىىتنكىن دەمەشىىىققە كەلگەنىىدىن
كنيىن ھاياتىدىكى ئەڭ چوڭ بۇرۇلىۇش

① « اااوَُُُلااَْ ِااو »-1 ،قىسىىىم-7 ،بەتىىكە
قارالسۇن .باڭغەت ئىلمى توغرىسىىدا يننىلغىان
مەشىىسۇر ئەسىىەر«تەلخىسىىۇى مى تىىا »قىىا
كىرۇۈزۈلگەن شنئىر مىسىرالىرى ئىچىىدە ئىرنىى
ھەييۇسنىڭ مىسرالىرىمۇ بار.
② «َاايَا َميانا َ م ا »-52 ،قىسىىىم-3 ،بەتىىكە
قارالسۇن.
③ « لوََُ كََُق »-71 ،بەتكە قارالسۇن.
④ «َُقهَ ا َََُوِ ا »-2 ،قىسىىىىم -305بەتىىىكە
قارالسۇن.
⑤ يۇقۇردىكىلەردىن باشقا ،ئىمام ئىرنىى ئەسىىر،
ئىمام ئىرنى ئەساكىر ،ئىمام زەھەبىي ،ئىمام ئىرنى
خەلدۇن ،ئىمام سەفەدى ،ئىمام مەقرىنىي ،ئىمىام
ئەبۇ يەئال قاتارلىق نۇرغۇن ئەلالمىلەر ئىزلىرىنىڭ
ئەسەرلىرىدە ئەنۇشىتىكىن خوتەنىينىىڭ ئىى -
پائالىيەتلىرىدىن مەلۇمات بەرۇەن.
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⑥ «َ اايَا َميانا ا َ م ا ا »-7،قىسىىىىم -370بەت،
«َ اايَا َُانا ا س»-27 ،قىسىىىىم-373،بەتىىىكە
قارالسۇن.
⑦ «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-302 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
⑧ «َيَا َميان َ م »َ-9،قىٌّى َ-093ل ََ َقارالسۇن.
⑨ ئەنۇشتىكىننىڭ قايسى رەڭدە ئەسىرۇە چۈشۈپ
قالغىىانلىقى ئننىىىق ئەمەس،بەلكىىى ئىىۇ ئەينىىى
دەۋىردىكىىى قاراخانىيالرنىىىڭ خىىوتەنلىكلەرنى
ىان
ىۈن ئنلى ى بارغى
ىۈزۈش ئۈچى
ىالمغا كىرۇى
ئىسى
ئىلگىرى-ئاخىر  23يىلغا سوزۇلغان غازاتلىرىنىىڭ
بىرىدە قاراخانىيالرغا ئەسىىرۇە چۈشىۈپ قنلىى
قەشىىقەرۇە يىىاڭپ ئنلىىى كنلىىىنگەن بولۇشىىى
مۇمكىن.

قومانىىدان دىنبىرغىىا ئەنۇشىىتنكىننى
قاھىرەدىكى خەلىپە ئوردىسىىغا ئەۋەتىى
بنرىشنى ئەمىر قىلغان.

باسقۇچىغا قەدەم قويغان.
ھىجرىيە -300يىلى (مىالدىيە -1007
يىلى) فاتىمىيالر دۆلىتىنىڭ دەمەشىىقتىكى
قوماندانى دىنبىر دەيلەمى دېگەن كىشىى
ئەنۇشتنكىننى سنتى الغان①.

ھىجىىرىيە -303يىلىىى (مىالدىىىيە
-1012يىلىىىى) قومانىىىدان دىنبىىىىر
ئەنۇشتنكىننى بىرمۇنچە سوغا-سىاڭم ۋە
خىنمەتچىلەر بىىلەن قوشىۇپ قىاھىرەۇە
ئوردىغا ئەۋەتى بەرۇەن.

قوماندان دىنبىر ئەنۇشتنكىنگە ياخشىى
قارىغان ،ئەنۇشىتنكىن دىنبىرنىىڭ مىاى
ىۇ
ىان② .ئى
ىى بولغى
ىك قوغدىغۇچىسى
مۈلىى
خورايىنى دىنبىرۇە تەۋەلىنى دىنبىىرى
دېگەن تەۋەلىك ئىسىم بىلەن ئاتالغان③.

ئەنۇشتنكىن قاھىرەۇە بارغاندىن كنيىن،
خەلىپە ئوردىسىدا غىلمانالر ئىيىىدە بىىر
مەزۇىل تۇرغان .كنىيىن ئەنۇشىتنكىننىڭ
ئەقىىىل-پاراسىىىتى ،ئەدەب-ئەخالقىىى،
باتۇر-چەبدەسلىكلىرى ئوردىىدىكىلەرنى
ىى
ىرىيە -306يىلى
ىل قىلى ى  ،ھىجى
قايىى
(مىالدىيە -1013يىلى) خەلىپە خىنمىتىگە
رەسمىي تەيىنلەنگەن.

ئەنۇشتنكىن باتۇر ،زېرە  ،ئەقىللىىق
بولغاچقا ئۇنىڭ داڭقى چىققىان ،ئۇنىىڭ
داڭقىنى فاتىمىيالر دۆلىتىنىىڭ خەلىپىسىى
ھاكىم بىئەمرۇلالھمۇ ئاڭلىغىان .خەلىىپە
① «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-302 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
② «َيَا َ لضَا ل » -115بەتكە قارالسۇن.
③ ئەنۇشتىكىننىڭ «دىنبىرىي» دېگەن تەۋەلىىك
ئىسمى خورايىنى دىنبىرۇە تەۋەلىنىى ئاتالغىان
ئىسىمدۇر .ئەرەب تىلىىدىكى قەدىمىىي قوليازمىا
ئەسىىەرلەردە ئەنۇشىىتىكىننىڭ تەۋەلىىىك ئىسىىمى
ھەركەتسىىىن ،چنكىتسىىىن يننىلغاچقىىا ھەرخىىىل
تەلەپپۇزڭردا ئوقۇلۇپ ،كنيىنچە ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ
ئەسىىلى شىىەكلى ئىزۇىىۈرۈپ« :بەربەرىىىي»،
«فەربەرى»« ،تىنبىىىىرى»« ،بەرىيىىىدىي»،
«ۋەزىيىىىىرى»« ،دىرىيىىىىدى»« ،تەرزى»،
«دەرمەۋىىىي»« ،دەرزىىىي»« ،دۇرۇزىىىي»،
«دەرەزى» دېگەندە خلمىۇ-خىىل ئاتالغىان،
ئۇنىڭ ئەسلى توغرا تەلەپپۇزى بولسىا دىنبىىرۇە
تەۋە دېگەن مەنىدىكى «دىنبىرىي»دۇر.
ئەنۇشتىكىننىڭ «دىنبىرىىي» دېىگەن تەۋەلىىك
ئىسمىنىڭ خاتا تەلەپپۇز سەۋەبلىك «دەرەزىىي»،
ياكى«دۇرۇزىىي» دەپ ئاتىلىشىى بىىلەن بەزى
تەتقىقىىىاچىالر تەرىپىىىىدىن ئەنۇشىىىتىكىننىڭ
«دۇرۇزڭر» دېگەن پىىرقە بىىلەن باغلىنىشىلىقى
ئىلگىرى سۈرۈلگەن .ئەنۇشتىكىننىڭ «دىنبىرىي»
دېگەن ئىسمىنىڭ «دۇرۇزڭر» بىلەن باغلىنىشلىقى
بار دېگەن قاراش ئارىن .بۇ ھەقتىكىى يەنە بىىر
قاراشىىقا ئاساسىىەنمۇ « دۇرۇزڭر» خوتەنلىىىك
ئەنۇشتىكىننىڭ «دىنبىرىىي» دېىگەن تەۋەلىىك
ئىسمىنىڭ خاتىا تەلەپپىۇزى «دەرەزى» دېىگەن
تەۋەلىك ئىسمىگە تەۋەلىنىى ئاتالغىان ئەمەس،
بەلكى بۇخىارالىق ئەنۇشىتىكىن دەرەزى دېىگەن
باشقا بىر كىشىگە تەۋەلىنى ئاتالغان.

ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىڭ مەشىسۇر
ئەرەب شەھەرلىرىگە ۋالى بولۇشى
ھىجرىيە -305يىلى (مىالدىيە -1016
يىلى) خەلىىپە ئەنۇشىتنكىننى قوشىۇنغا
قوماندان قىلى تەيىنلەپ ،ئەبۇلسەسىەن
ئەلى زەيىىف بىىلەن دەمەشىىققە مەلىۇم
ۋەزىپە ئۈچۈن ئەۋەتكەن④.
ئەنۇشتنكىن بىىر مەزۇىىل دەمەشىىقتە
تۇرغان⑤ ،بۇ رەرياندا دەمەشىق خەلقىى
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④ «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-302 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
⑤ ئەنۇشىىتىكىن دەمەشىىىققە كەلگەنىىدە ئالىىدىغا
ئىلگىركى خورايىنى قوماندان دىنبىر كۈتۈۋېلىشقا
چىققان،ئۇ قوماندان دىنبىرنىى كىىرۈپ ئىاتتىن
ىا
ىىيۈپ ،ئۇنىڭغى
ىوللىرىنى سى
ىۈپ،ئۇنىڭ قى
چۈشى
ئاڭھىىىدە ھىىىرمەت كىرسىىەتكەن ۋە نۇرغىىۇن
ھەدىيەلەرنىىى سىىوۋغا قىلغىىان .شىىۇ چاغىىدا
ئەنۇشىىىتىكىن دەمەشىىىىقتە مەشسۇرشىىىائىر
ئەبۇل ىتياننىىىڭ دادىسىىى ھەييۇسىىنىڭ ئىىىيىگە
چۈشكەن.

دەمەشىق ،ھەلەب قاتارلىق شەھەرلەرۇىمۇ
ھىكۈمدار بولغان.

ئىىۇنى يىىاقتۇرۇپ قالغىىان .كنىىيىن
ئەنۇشىىتنكىن دەمەشىىىقتىن مىسىىىرغا
چاقىرىلى بىر مەزۇىل ئوردا خىىنمىتىگە
سنلىنغاندىن كنيىن ،يەمەننىڭ بەئلەبەككە
شەھرىگە ۋالى قىلى ئەۋەتىلىگەن .ئىۇ
بەئلىرەككىىىدىكى ۋالىلىىىق خىنمىتىنىىى
ياخشى ئىشلەپ ،ئادالەت بىىلەن يىۇرت
سوراپ ،بەئلەبەككە خەلقنىڭ ھىىرمىتىگە
سازاۋەر بولۇپال قالماستىن ،بەلكىى يەنە
قوشىىنا ۋىاليەتلەردىكىىى ۋالىالرنىڭمىىۇ
قايىللىقىغا ئنرىشكەن①.

ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىىڭ قولغىا
ئنلنىشى ۋە ھەربىي يۈرۈشلىرى
بىر مەزۇىل فاتىمىيالر دۆلىتىگە ئىتائەت
قىلغان تەيئى قەبىلىسى بنگىى ھەسسىان
ئىرنى مىۇفرى ئەنۇشىتنكىننىڭ قەيەرۇە
بارسىىىىال پۇقراڭرنىىىىڭ كىىىىڭلىنى
ئۇتۇۋالىىىدىغانلىقىنى ۋە قانىىداق بىىىر
رەڭىىگە كىرسىىىال زەپەر قۇچى اتقىىانلىقى
كىىىرۈپ ئۇنىڭغىىا ھەسىىەت قىلغىىان،
ئۇنىڭدىن ئەنسىرىگەن .چۈنكى ھەسسان
ئىلگىرى ئەنۇشتنكىن بىلەن كىپ قنىتىم
رەڭ قىلغان بولىۇپ ،بىۇ رەڭلەرنىىڭ
كىپىنچىسىدە ئەنۇشتنكىن غەلىرە قىلغان.

ئەنۇشتنكىن كنيىن قىاھىرەۇە ئوردىغىا
چاقىرتىلغان ،ئۇ ئوردىغىا قىاراپ يولغىا
چىقى مىسىرنىڭ ئەرى دېگەن ينىرىگە
كەلگەندە ئوردىدىن پەرمان كنلى ئىۇنى
ئوردىغا ئەمەس پەلەستىننىڭ قەيسىارىييە
شەھرىگە بنرىى ۋالىلىىق ۋەزىپىسىىگە
ئولتۇرۇشنى بۇيرۇغان .شۇنىڭ بىلەن ئۇ
قەيسىىارىييەۇە بنرىىى ۋالىىى بولغىىان.
ئەنۇشىىتنكىن قەيسىىارىييەدىمۇ ئىىادالەت
بىلەن يۇرت سوراپ قەيسارىييە خەلقىنىڭ
قوللىشىغا ئنرىشكەن .كنىيىن ئوردىىدىن
يەنە پەرمىىان كنلىىى ئىىۇنى ئوردىغىىا
چاقىرىتقان.

ھەسسان ئەنۇشتنكىننى نۇرغۇن ئەسكى
ئىشالرنى قىلدى دەپ تىھمەت چىاپالپ،
ئۇنى فاتىمىيالر دۆلىتى ۋەزىرى ھەسىەن
ئىرنىىى سىىالىسقا چنقىشىىتۇرغان .ۋەزىىىر
ىىھمەتلەرۇە
ىدىكى تى
ىتنكىن ھەققىى
ئەنۇشى
ئىشىنى ئەنۇشتنكىننى قولغا ئنلىشقا ئەمر
قىلغان .ھىجىرىيە -317يىلىى(مىالدىيە
-1025يىلى) ئەنۇشتنكىن پەلەسىتىننىڭ
ئەسقىالن شىەھىرىدە تىوزاق قۇرۇلىۇپ
قولغا ئنلىنغان③ ۋە زىندانغا تاشالنغان.

ئەنۇشتنكىن ئوردىغىا قايتىى رەمىلە
دېگەن يەرۇە كەلگەندە خەلىپە زاھىىردىن
ىىۇنى
يەنە بىىىر پەرمىىان كنلىىى ئى
پەلەستىنگە(قۇددۇسقا) بنرىى ۋالىلىىق
ۋەزىپىسىگە ئولتۇرۇشقا بۇيرۇغان.

كاتتا ئالىم سەئىدۇسىۇئەدا فىاتىمىيالر
دۆلىتى خەلىپىسى زاھىردىن ئەنۇشتنكىننى
زىندانىىدىن چىقرىشىىنى ئىتىىۈنگەن،
سەئىدۇسۇئەدانىڭ ھىىرمىتى چىوڭ زات
بولغانلىقتىن خەلىپە ئۇنىڭ يۈزىنى قىلى
ئەنۇشىىتنكىننى زىندانىىدىن چىقىرىىى
قايتىدىن ئوردا خىىنمىتىگە تەيىىنلىگەن.

ھىجىىرىيە -313يىلىىى مىىۇھەررەم
ىل)
ىى ئاپرىى
ىدا(مىالدىيە -1023يىلى
ئنيىى
ئەنۇشىىىتنكىن پەلەسىىىتىنگە ۋالىلىىىىق
ۋەزىپىسىىىگە ئولتۇرغىىان② .كنىىين ئىىۇ
①
②

«َيَا َ لضَا ل » -117بەتكە قارالسۇن.
«َُقهَا َََُوِا » -2قىسىم-303 ،بەتَ« ،ايَا َ

53

لضَا ل » -117بەتكە قارالسۇن.
③ «َيَا َ لضَا ل » -113بەتكە قارالسۇن.

ئىسىىيانچىالرنى باستۇرۇشىىقا ئوردىىىدىن
قوشۇن تارتىشنى قىارار قىلغىان .ئىۇڭر
بىردە ئەنۇشىتنكىننى قوشىۇنغا بىاش
قوماندان قىلى تەيىنلەشنى توغرا تاپقان.

ئۇنىڭ مۇسادىر قىلغان بىارلىق مىاى-
مۈلۈكلىرىنى قايتۇرۇپ بەرۇەن①.
ىىام تەرەپىىىتە
ىىۇ ۋاقىىىىتالردا شى
شى
فىىاتىمىيالردۆلىتىگە قارشىىى ھەرىكەت ىلەر
ئەۋى ئالغان② .شامدىكى تەيئى ،كىالب،
كەلىىب قاتىىارلىق ئىىۈچ چىىوڭ قەبىىىلە
ىۇفرى
ىى مى
ىان ئىرنى
ىدىن ھەسسى
بەۇلىرىى
(تەيئى قەبىلىسى بنگى) ،سىالىھ ئىرنىى
ىىى،
ىىى بنگى
ىىرداس(كىالب قەبىلىسى
مىى
مىرداسىيالر بەۇلىكىنىڭ قۇرغۇچىسىى) ۋە
سىنان(كەلب قەبىلىسى بنگىى) قاتىارلىق
بەۇلەر فاتمىيالر دۆلىتىگە قارشى ئىتتىپاق
تۈزۈپ فاتىمىيالرغا قاراشلىق زىمىنالرنىى
ئىزلىرى بىلىشى الماقچى بولۇشقان.

ھىجرىيە -317يىلى زۇلقەئىدە ئنيىىدا
(مىالدىىىىيە -1023يىلىىىى نويىىىابىر)
ئەنۇشتنكىن پىيادىلەر قوشۇنىدىن سىرىس،
يەتتەمىڭ كىشلىك ئاتلىق قوشۇنغا بىاش
قومانىىدان بولىىۇپ شىىامغا يۈرۈشىىكە
ئاتالنغان .ئۇنى خەلىپە ئىزى ئۇزۇتىۇپ
قويغان④ .ئەنۇشىتنكىن باشىتا رەملىىگە
بارغان كنيىن قۇددۇسقا بنرىى ئەسىكەر
توپلىغان.
بۇ ۋاقىتالر ھەسسىان ئىرنىى مىۇفرى
پەلەستىنگە تەۋە بىر قىسىىم رىايالرنى،
سالىھ ئىرنى مىرداس ھەلەب ۋە ئۇنىىڭ
ئەتراپىىىىدىكى رىىىايالرنى قولىغىىىا
ىۇڭر
ىدى ،ئى
ىاغالر ئىى
ىان چى
كىرۇۈزۈۋالغى
ئەنۇشىىتنكىننىڭ كەلگىنىنىىى ئىىاڭالپ،
دەرھاى ئۇنىڭغا قارشى بىرلەشمە قوشۇن
تەشكىللىگەن.

ىىكىنىدە
قەبىىىلە بەۇلىىىرى كنلىشى
ھەرىكەتكە ئىتۈپ ،نەتىجىدە فىاتىمىيالر
دۆلىتىنىڭ ھەلەبتىكىى ۋالىسىى مەنسىۇر
ئىرنى لۇئلۇدىن سىالىھ ئىرنىى مىىرداس
ھەلەبنى تارتى الغىان .ھەسسىان ئىرنىى
مۇفرىجمۇ ئىلگىرى بىرمەزۇىل فاتىمىيالر
دۆلىتىگە ئىتائەت قىلغىان بولسىىمۇ بىۇ
دۆرەم دۆلەتكە قارشى ئىسيان كىتىۈرۈپ
پەلەستىنگە تەۋە بىىر قىسىىم رىايالرنى
قولغا كىرۇۈزۈۋالغان③.

ھىجرىيە -320يىلى (مىالدىيە -1027
ىى ) ئەنۇشىىتنكىن قوشىىۇنى بىىىلەن
يىلى
سالىسالرنىڭ بىرلەشمە قوشۇنى ئىئوردانىيە
دەرياسى بويىدىكى ئۇقسىۇۋانە دېىگەن
رايدا ئۇچراشقان⑤ ،بىۇ رەڭ ناھىايتى
كەسىىكىن بولغىىان .بىرلەشىىمە قوشىىۇن
مەغلۇپ بولۇپ سالىھ ئىرنى مىىرداس ۋە
ئۇنىڭ كىچىك ئوغلى رەڭىدە ئىىلگەن،
سىىالىسنىڭ ئىككىىى ئىىوغلى نەسىىىر ۋە
سىماى ،قنچى قۇتۇلغان ،ئۇڭر قنچىى
ھەلەبىىكە بنرىىى دادىسىىىنىڭ ئورنىىىدا
ھاكىمىيەت باشقۇرغان .ھەسسىان ئىرنىى

بۇ پەيىتتە فاتىمىيالر دۆلىتىى ئىچىىدە
رىددىي ئىسىالھاتالر ئنلىى بنرىلىى ،
ئىلگىركى ۋەزىر ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇپ
ئۇنىڭ ئورنىغىا ئەلىى ئىرنىى ئەھىمەد
رەررەررائىي ۋەزىپىگە ئولتۇرغان .دۆلەت
ئەركىىىانلىرى كنڭىشىىىى شىىىامدىكى
① «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-303 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
② دېيىلشىچە :بۇ ھەركەتلەر فاتىمىيالر خەلىپىسىى
ىەتتە
ىان پۇرسى
ىات بولغى
ىرۇلال ۋاپى
ىاكىم بىئەمى
ھى
ئەۋىجى ئالغان.
③ «َيَا َ لضَا ل » -113بەتكە قارالسۇن.

④
⑤
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ماى-مۈلۈكنى ئنلى ھەلەبىتىن قنچىى
كەتىىكەن ،ھەلەب ئوردىسىىىدا ئۇنىىىڭ
ئورنىغا مۇقەللىد قالغان.

مىىۇفرى قنچىىى  ،رىىىم پادىشىىاھىدىن
پاناھلىق تىلىگەن.
ئەنۇشىىىتنكىن بىىىۇ رەڭىىىدە زەپەر
قۇچقانىىدىن كنىىيىن ،ئۇنىڭغىىا خەلىىىپە
تەرەپتىن «ئەمىىر مىۇزەف ەر ،خىىالپەت
شەمشىرى ،شاھنىڭ خاس ئادىمى ،دۆلەت
سەرخىلى» دېگەن نىامالر بنىرىلگەن①.
رەسمىي پەرمانالردا ئۇنىڭ ئىسىمى بىۇ
نامالر بىلەن يننىلىدىغان ۋە مۇشىۇنداق
چاقىرىلىدىغان بولغان②.

ئەنۇشتنكىن دەمەشىققە قايىتقىان .ئىۇ
دەمەشىقتە بىر مەزۇىل تۇرغاندىن كنىيىن
شۇ يىلى يەنىى ھىجىرىيە -327يىلىى
رامىنان ئنيىدا (مىالدىىيە -1033يىلىى
ئىيۇن) ھەلەبكە يىۈرۈش قىلغىان ،ئىۇ
ھەلەب سىرتىدىكى تاغقا بارۇا قۇرغان،
ھەلەبلىكىىىلەر ئەنۇشىىىتنكىن بىىىىلەن
قارشىلىشى شەھەر قوۋۇقىنىڭ ئىشىكىنى
ئنتى ېلى  ،ئۇنىڭ بىىلەن رەڭ قىلغىان.
ئەنۇشىىتنكىن ھەلەبلىكىىلەرۇە ئەمىنلىىىك
بنرى ئۇڭرنىڭ كىڭلىنى ئىزىگە مايىىل
قىلغاندىن كنيىن ،ھەلەبلىكىلەر قىوۋۇق
ئىشكىنى ئنچى بەرۇەن.

ھىجرىيە -327يىلى شىەئران ئنيىىدا
(مىالدىيە -1033يىلى ما ) ئەنۇشتنكىن
ھەلەبكە يۈرۈش قىلغان ،چىۈنكى ھەلەب
ئۇقسۇۋانىدىكى رەڭدىن قنچى قۇتۇلغان
سالىسنىڭ ئوغلى نەسىرنىڭ قولىدا ئىدى.
ئەنۇشتنكىن ھەلەب يۈرۈشىىدە يولىدا
ىىر
ىان ،نەسى
ىاينى ئالغى
ىگەن رى
ىا دېى
ھەمى
ئەنۇشتنكىننىڭ ئالدىنى توسۇش ئۈچىۈن
ھەما تەرەپكە ئاتالنغان .ئىككى قوشىۇن
ىين
ىكە تەۋە لەتمىى
ىنقىن ھىمسى
ىا يى
ھەماغى
دېگەن رايدا ئۇچراشىقان .بىۇ رەڭىدە
نەسر ئىلتۈرۈلۈپ ،ئەنۇشىتنكىن غەلىىرە
قازانغان.

ئەنۇشىىتنكىن شىىەھەرۇە كىرۇەنىىدىن
كنيىن ،شەھەر ئوردىسىىدىكى مۇقەللىىد
ئىرنىىى كامىىىل بىىىلەن رەڭ قىلغىىان،
ئەنۇشتنكىنگە تەڭ كنلەلمىگەن مۇقەللىىد
مەكتۇپ يننى سىۈلسى تەلەپ قىلغىان.
ئەنۇشتنكىن ماقۇى بولۇپ ئۇنىڭ بىىلەن
سۈلسى تۈزۈشىكەن .سىۈلسىگە كىىرە:
مۇقەللىد بىرقىسىىم مىاى-مۈلىۈكلەرنى
ئنلى ئوردىدىن چىكەتىكەن③ .شىۇنىڭ
بىلەن ئاخىرى نەسىرنىڭ قولىدا توققىۇز
يىل تۇرغان ھەلەب ئەنۇشتنكىننىڭ قولىغا
ئىىىتكەن.خەلىپە مۇستەنسىىىر يىىارلىق
چۈشىىۈرۈپ ،ئەنۇشىىتنكىنگە ھەلەبنىىى
سۇيۇرغاى قىلى بەرۇەن④.

بۇ رەڭدىن كنيىن نەسىرنىڭ قنرىندىشى
سىماى دەرھاى ھەلەبكە قنچى  ،ئەتىسىال
ھوقۇقنى قولىغا ئالغان ،ئوردا ئىشىلىرىغا
تاغىسىنىڭ ئوغلى مۇقەللىد ئىرنى كامىلنى
قويغان .ئەنۇشىتنكىن ئىۇنى قوغالشىقا
توغان مۇزەف ەرنى ئەۋەتىكەن ،سىىماى
قورقۇپ كنتى ھەلەبتىكى قنرىندىشىىنىڭ
ئائىلىسىنى ۋە نۇرغۇن ئالتۇن-كۈمۈش،
① بۇ رەڭ غەلرىسىنى تەبرىكلەپ مەشسۇر شىائىر
ئەبۇل ىتيان ئىرنى ھەييۇس ئۇزۇن بىىر ئەرەبىچە
قەسىدە يازغان.
② «َيَا َ لضَا ل » -113بەتكە قارالسۇن.

ئەنۇشتنكىن ھەلەب خەلقىىگە ناھىايتى
ياخشىىى مۇئىىامىلە قىلىىى  ،ئۇڭرنىىىڭ
« ل ااي ََُزل اابَم ااََْ اايَا َ ل ااب»-133 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
④ «َيَا َ لضَا ل » -121بەتكە قارالسۇن.
③
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كىڭلىنى ئۇتقان .ئىلگىرى سالىھ ئىرنىى
مىرداس ھەلەبتە بۇلۇۋالغان نەرسىىلەرنى
ئىگىلىرىگە قايتۇرغىان.خەلق ھەلەبنىىڭ
ىدىن
ىا ئىتكەنلىكىى
ىتنكىننىڭ قولىغى
ئەنۇشى
مەمنۇن بولغىان .ئەنۇشىتنكىن ھەلەبىتە
ئەمىر مەنسۇر ئىرنىى زەغىرنىىڭ قىنىغىا
ئىيلەنگەن.ئەنۇشىىىىتنكىن كنىىىىيىن
خىنمەتكارلىرىىىىدىن سىىىۇبۇكتىكىن ۋە
بەنجۇتىكىنالرنى ھەلەبكە مەسئۇى قىلى
①
تەيىنلەپ ھەلەبتىن كەتكەن.

مەررۇر بولۇپ ئۇنىڭ بىىلەن تننىچلىىق
كنلىشمى تۈزۈشكەن④.
ئەنۇشىىتنكىن خىىوتەنىيگە قىلىنغىىان
سۈيقەسىس
ھىجرىيە -333يىلى(مىالدىيە -1032
يىلىىى) ئەنۇشىىتنكىن رەڭىىلەردە زەپەر
قۇچۇپ قايتى كنلى  ،دەمەشىقتە ئىوردا
ئىشلىرى بىلەن مەشىغۇى بولغىان ،ئىۇ
دەمەشىىىق ئىىوردا ئىچىىىگە قەسىىىر
سالدۇرغان⑤.

ئەنۇشتنكىن ھەلەبتىن يننىى بىالىس،
مەنرەج دېگەن يەرلەرنىمۇ ئىگەللىگەندىن
كنيىن دەمەشىققە قايتقان.

ئەنۇشتنكىننىڭ ئابرويى ئىسۈپ ،ھەر
يۈرۈشىىلىرىدە غەلىىىرە قازانغانلىقىغىىا
چىدىما قالغان ۋەزىىر ئەلىى ئۇنىڭغىا
قارشىىى ھەرىكەتىىكە ئىىىتكەن .ۋەزىىىر
ئەلىنىڭ ئەنۇشتنكىنگە قارشى ھەرىكەتىكە
ئىتۈشىىىگە باھىىانە بولغىىان سىىەۋەبلەر
ھەققىىىدە ھەرخىىىل ۇەپىىلەر بولىىۇپ،
دېيىلىشىچە :ئەنۇشتنكىن ۋەزىر ئەلىىدىن
ىۇق يوليىىورۇق
ىى توغرۇلى
ھەلەب يۈرۈشى
ئالماق تۈۇۈى ،ئىۇنى بىۇ يۈرۈشىتىن
خەۋەرلەندۈرۈپمۇ قويما  ،سەت ۇەپىلەر
بىلەن تىللىغان ،بۇ ئىشالر ۋەزىر ئەلىىگە
ناھايتى ئنغىر كەلگەن⑥.

ھىجرىيە -330يىلى(مىالدىيە -1037
يىلى) ئەنۇشتنكىن رىملىقالر بىىلەن رەڭ
قىلىىى  ،غەلىىىرە قازانغىىان ،خەلىىىپە
مۇستەنسىرۇە غەلىرە خەۋىرى يەتكەنىدىن
كنيىن ،ئۇ ئەنۇشتنكىننى «ئىمام قورالى»
دېگەن نام بىىلەن تىارتۇقالپ ئۇنىڭغىا
تەشەككۈر بىلدۈرۇەن②.
ھىجرىيە -332يىلىى(مىالدىيە -1031
يىلىىى) ئەنۇشىىتنكىن ھەلەبىىكە يىىنقىن
ئەرمەناز دېگەن رايغا بنرىى رىملىقىالر
بىىىلەن ئىككىنجىىى قنىىتىم رەڭ قىلى ى
ئۇڭرنىىىىڭ قولىىىىدىكى مۇسىىىۇلمان
ئەسىرلەرنى قۇتقۇزغان③.

بەزى ۇەپلەرۇە قارىغاندا ،بۇ ئىشىنىڭ
سەۋەبى ئۇنداق ئەمەس ،بەلكى ۋەزىىر
ىاتىرى
ىڭ كى
ىتنكىندىن ئۇنىى
ئەل ىى ئەنۇشى
ئەبۇسەئدىنىڭ ياخشى ئادەم ئەمەسلىكىنى
ئۇنى ئوردىغا ئەۋەتى بنرىشىىنى تەلەپ
قىلغان .ئەنۇشتنكىن بىۇ تەلەپنىى رەت
قىلغان⑦ ۋە يەنە ئەنۇشىتنكىن ئىزىنىىڭ

ئەنۇشىىىتنكىننىڭ ئەسىىىكەرلىرى يەنە
رىملىقالر بىىلەن ھەمىا بىىلەن ئەفىاميە
ئوتۇرسىدىكى بىىر رايىدا رەڭ قىلىى
غەلىىىرە قىلغىىان ،نەتىجىىىدە رىملىقىىالر
ئەنۇشتنكىن بىىلەن سىۈلسى تۈزۈشىكە
① « لا ااي ََُزلا اابَما ااََْا اايَا َ لا ااب»-133 ،-132 ،
بەتلەر.
② «َُقهَ َََُوِ » -2قىسىم-303 ،بەت.
③ «َُقهَ َََُوِ » -2قىسىم-303 ،بەت.
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④ «َُ يذََُزنَي»-2 ،قىسىم-133 ،بەت.
⑤ «َُقهَا َََُوِا » -2قىسىم-303 ،بەتَ« ،ايَا َ
لضَا ل » -121بەت.
⑥ « لي ََُزلبَمََْيَا َ لب»-135 ،بەت.
⑦ «َُاوُفضَليَوفِايت» -7قىسىم -232بەتَ « ،ا سَ

ىىاراڭغۇ
ىىان ،قى
ىىچە داۋام قىلغى
كەچكىى
چۈشىىكەندە ئەنۇشىىتنكىن ئىسىىيانچى
ئەسىىكەرلەرۇە تەڭ كنلەلمەيىىدىغانلىقىنى
ھنس قىلى  300 ،تۈر غىلماننى ئنلى
③
ئىىوردىنى تاشىىالپ چىقى ى كەتىىكەن .
ئىسيانچىالر ئەنۇشىتنكىننىڭ ئوردىسىىغا
بنسى كىرى ئوردىنى بىۇڭڭ-تىاڭڭ
قىلغان.

يننىدىكى ۋەزىر ئەلىنىىڭ ئىادىمىنى دەر
ئۇرغۇزغان ۋە بىر قىسىم ئىزىگە ئىسيان
كىتۈرۈش ئنستىماللىقى باردەپ قارالغىان
ئەسىىكەرلەرنىڭ تەمىنىىاتىنى بەرمىىىگەن.
شۇنىڭ بىلەن ۋەزىر ئەلىى ئاسىتىرىتتىن
ئەنۇشىىىىتنكىننىڭ ئەسىىىىكەرلىرىنى
ئەنۇشتنكىنگە قارشى ئىسيان كىتۈرۈشكە
كۈشكۈرتۈپ بىۇيرۇق چۈشىۈرۇەن .ۋە
شام دىيارىدىكى ۋالىالرغىمۇ ئەنۇشتنكىنگە
بو سۇنماسلىققا ئەمىر بەرۇەن.

ئەنۇشىىتنكىن دەمەشىىىقتىن چنكىنىىى
غىلمانلىرى بىلەن بەئلەبەككىگە بارغىان.
بەئلەبەككىلىكلەر ئۇنى كىىرۈپ شىەھەر
قورغىنىنىڭ ئىشىكىنى تاقى الغان .ئاندىن
ئۇ ھەماغا بارغان ،ھەمالىقالرمۇ ئۇنىڭغىا
قارشى تۇرغان ،ھەتتا ھەمادىكى ئەمەلدار
خەلى ە ئىرنى رابىر ئۇنى بۇلۇۋالمىاقچى
بولغان.

يەنە بەزىلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى سىەۋەب
توغرىسىدا دېيىشىچە :ئەنۇشتنكىن پۈتۈن
ىىگە
ىقۇرۇش دائىرسى
ىارىنى باشى
ىام دىيى
شى
كىرۇىىىۈزۈپ ،زورايغانىىىدىن كنىىىيىن
يۇرتالردىكى تۈر ئەسىكەرلەرنى يننىغىا
توپالشقا باشلىغان ،بۇ خەۋەر مىسىردىكى
فاتىمىيالر ئوردىسىغا ئەنۇشتنكىن ئوردىغا
قارشى ئىسيان كىتۈرۈرمەكچى بولۇۋاتىدۇ
دەپ يەتكىىۈزۈلگەن ،ئىىوردا دەرھىىاى
دەمەشىىىقتىكى ئەنۇشىىتنكىننىڭ قىىوى
ئاستىدىكى ئەسكەرلەرۇە ئۇنىڭغا قارشىى
چىقىشنى بۇيرىغان①.

ئەنۇشىىتنكىن كەفىرتىىابتىكى ئىىادىمى
مۇقەللىد كەفىرتابىينى ياردەمگە چاقىرى
مەكتۇب ئەۋەتكەن ،مۇقەللىد ئىككى مىڭ
ئەسكەر بىلەن كەفىرتابتىن ئۇنىڭ ئالدىغا
كنلىىى ئىىۇنى ھەلەبكىىىچە قوغىىداپ
ماڭغان④ ،دېيىلىشىىچە :ئەۇەر مۇقەللىىد
كەفىرتىىابتىن ئەنۇشىىتنكىننى قوغىىداپ
ىىكە
ىىۇ ھەلەبى
ىىا ئى
ىىگەن بولسى
كەلمىى
⑤
كنلەلمەيدىكەن .

يەنە باشقا بىىر ۇەپىلەرۇە قارىغانىدا:
ئوردىىىدىكىلەرنىڭ ئەنۇشىىتنكىن بىىىلەن
يىراقلىشى كنتىشنىڭ ئەڭ چوڭ سەۋەبى
ئۇنىڭ شىىئە ئىسىمائىلىييە مەزھىرىىدىن
②
چىقى كەتكەنلىكى ئىكەن.

ھەلەبلىكلەر ئەنۇشىتنكىننى رەۋشىەن
تنغىغىچە بنرى قارشىى ئالغىان .ئىۇڭر
ىاى
ىايتى خۇشى
ىدىن ناھى
ىڭ كەلگىنىى
ئۇنىى
بولىىۇپ ،ئىىۇنى كۈتىىۈۋېلى ئۈچىىۈن
ىىتنكىن
ىىنىگەن .ئەنۇشى
ىىەھەرنى بنى
شى
رەبىيئۇلئاخەر ئنيىنىىڭ تىىتىنچى كىۈنى

قايسىىىى سىىىەۋەبتىن بولمىسىىىۇن
ئەنۇشىىتنكىننىڭ ئەسىىكەرلىرى ئۇنىڭغىىا
قارشى ئىسيان كىتۈرۇەن .ئەنۇشىتنكىن
ئۇڭر بىلەن قاتتىق رەڭ قىلغىان ،رەڭ
َُنو كَل يَا َ لبََُ هويء»-1 ،قىسىم -275،بەت.
① «ََُيمثَفضََُ يَا » -3قىسىم -70،بەت.
② «َُقهَ َََُوِ » -2قىسىم-306 ،بەت.

③
④
⑤

72

« لي ََُزلبَمََْيَا َ لب»-135 ،بەت.
«مٌّيَةَُملحيَ» -16قىسىم-233 ،بەت.
«َُوُفضَليَوفِيت» -7قىسىم -232بەت.

ىىرۈپ
ىۇبنى كى
ىۇ مەكتى
ىتنكىن بى
ئەنۇشى
خەلىپىىدىن كەچىىۈرۈم سىىوراپ رىىاۋاپ
مەكتۇبى يازغان .ئەنۇشتنكىننىڭ رىاۋاب
مەكتۇبىدا ئىزىنىڭ خەلىپىدىن كەچىۈرۈم
سورايدىغانلىقى ۋە ئىزىنىڭ ماى-دۇنيىا
ىتە
ىان نىيەتى
ىقا يامى
ىڭ باشى
توپلىغانلىقىنىى
ئەمەس بەلكى رىساد تەييارلىقى ئۈچىۈن
ئىكەنلىكى بايان قىلىنغىان ۋە بۇنىڭغىا
مۇناسى ەتلىك قۇرئان ئايەتلىرى دەلىىل
كەلتۈرۈلگەن③ .ئەنۇشتنكىن بۇ مەكتۇبنى
كەلگەن ئەلچىىدىن خەلىىپىگە ئەۋەتىى
بەرۇەن.

دۈشەنرە ھەلەبكە ينتى كەلگەن ،ھەلەبتە
مىسىردىن كەلگەن قىنى ۋە ئايالى بىلەن
تنپىشقان①.
ھەلەب خەلقى ئەنۇشىتنكىننى ناھىايتى
قىنغىن قارشى ئالغان بولسىىمۇ ئۇنىڭغىا
دەمەشىقتىكى ۋەقە بە ئنغىىر كەلىگەن.
ئەنۇشىىتنكىن دەمەشىىىقتىن چىكىنىىى
ىگە
ىىق خەلقىى
ىيىن دەمەشى
ىدىن كنى
چىققانى
ئوردىدىن مەكتۇب كنلى  ،بىۇ مەكتىۇب
مەسجىد مۇنرىرىدە ئوقۇپ بنرىلگەن .بۇ
مەكتۇبتا ئەنۇشتنكىننىڭ بارلىق ھىىرمەت
ناملىرى تىلغا ئنلىنما  ،ئىسمى بى اسىىتە
ئاتىلىىى  ،خىىائىن دەپ قارىالنغىىان ۋە
ئەنۇشىىتنكىندە بىىىر قۇلنىىىڭ خەلىىىپە
تەرەپىىتىن ئەتى ارلىنىىى مەرتى ىسىىى
ئىسىىكەندىن كنىىيىن خورىسىىىغا ئىىاڭ
كىڭۈللۈ قىلغانلىقتىن ئالال تائاڭنىىڭ
ئۇنىڭغا بەرۇەن ننمىتىنى تارتى الغىانلىقى
سىزللىنى  ،قۇرئىان ئىايەتلىرى دەلىىل
كەلتۈرۈلگەن.

ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىڭ ۋاپاتى
ئەنۇشىىتنكىن ھىجىىرىيە -333يىلىىى
ىىادىيەى ئىىىۇۋڭ ئنيىنىىىىڭ -10
رۇمى
كۈنى(مىالدىيە -1032يىلى -3يىان ار)
چارشەنرە ھەلەب قەلئەسىگە بارغان ،رۈمە
كۈنى كەچنى قەلئەدە ئىتكۈزۈپ ئەتىسىى
پىشىن نامىنى ۋاقتىدا ئۇنىڭ قىنىتمىسىى
ىەھەردىن تن ى ى
ىكەن ،شى
ىىرلەپ كەتى
ئى
چاقىرىلغان ،تن ىى ئۇنىىڭ كنسىىلىگە
سۈرۇۈ دورىسى يننى بەرۇەن.

ئەنۇشتنكىن بۇ مەكتۇبنىڭ مەزمۇنىدىن
خەۋەردار بولۇپ ناھايتى بىئارام بولغان،
دەمەشققە قايتىشتىن ئۈمۈدىنى ئۈزۇەن②.
كنىىىيىن ئەنۇشىىىتنكىننىڭ ئىزىگىمىىىۇ
خەلىپىدىن مەكتۇب كەلگەن .خەلىپىىدىن
كەلگەن مەكتۇبتىمۇ ئەنۇشتنكىننىڭ ماى-
دۇنيا توپلى الغانلىقىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىگە
قۇرئان ئايەتلىرى دەلىل كەلتۈرۈلگەن ۋە
خەلىپىنىىىىڭ ئەنۇشىىىتنكىنگە بولغىىىان
نىىارازىلىقلىرى بىلىىدۈرۈلۈپ ،تەھدىىىد
سنلىنغان.

ىىى
ىىى ئىچكىلى
ىىتىىكىن دورىنى
ئەنۇشى
ئۇنىمىغان ،شۇنىڭ بىلەن ئۇنىىڭ ئىوڭ
قولى ۋە ئوڭ پۇتى پالەچ بوپ قالغان④.
بەزىلەرنىىىڭ دېيىشىىىچە ،ئەنۇشىىتنكىن
سالىسنىڭ بالىسىى سىىمالنىڭ ھەلەبىكە
ھۇرىىۇم قىلىىى ئۈچىىۈن ئەسىىكەر
توپالۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ ،ئۇنىڭغا قارشى
تۇرۇشقا كۈچى يەتمەيىدىغانلىقنى ھىنس
قىلى ناھىايتى ئەنسىىرەپ ،كىىپ غەم

① «َيَا َ لضَا ل » -121بەتكە قارالسۇن.
② بەزىلەرنىڭ دېيشىچە :ئۇ بۇ مەزۇىلدە شىاراپقا
كىنۈپ قالغان «َيَا َُانا س»-27 ،قىسىىم -375
بەتكە قارالسۇن.

③ ئەنۇشتىكىننىڭ بىۇ مەكتىۇبى «َايَا َ لاضَا لا »
دېگەن ئەسىەردە تولىۇق بنىرىلگەنَ« .ايَا َ لاضَ
ا ل » -125بەتكە قارالسۇن.
④«َيَا َ لضَا ل » -125بەتكە قارالسۇن.
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يىىنگەن سىىەۋەبلىك كنسىىەلگە مىىۇپتىال
بولغان①.

ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىڭ ئائىلىسىى ۋە
ماى-مۈلىكى

ئەنۇشىىتنكىن ھىجىىرىيە -333يىلىىى
رۇمادىيەى ئۇۋڭ ئنيىنىڭ -13كنچىسىى
(مىالدىىىيە -1032يىلىىى -3يىىان ار)
يەكشىىىەنرە كەچ ۋاپىىىات بولغىىىان②.
بەزىلەرنىڭ دېيىشىچە :ئەنۇشتنكىن ۋەزىر
ئەلى بىلەن دۈشمەنلەشكەنلىكى سەۋەبلىك
زەھەرلىنى ئىلتۈرۈلگەن③.

ئەنۇشىىتنكىننىڭ بىرقىىانچە ئايىىاى-
دېدەكلىرى بىار بولىۇپ ،ئەنۇشىتنكىن
ئۇڭردىن تىىت قىىن ،ئىككىى ئوغىوى
پەرزەنتلىك بولغان.
ئەنۇشىىىتنكىننىڭ ئايىىىاللىرى دۆلەت
ئەمەلدارلىرىنىڭ قىنلىرىدۇر .ئۇنىڭ بىىر
ئايالىنىىىڭ ئىسىىمى شىىەۋۋاقە بىنتىىى
سىمسامۇددەۋلە⑤ .يەنە بىر ئايالى ۋەھرى
ئىرنىىى ھەسسىىانننىڭ قىىىنى بولىىۇپ،
ئەنۇشتنكىن بۇ ئايالىدىن بىىر ئوغىۇى
يۈزى كىرۇەن ۋە ھىرەتۇلال دەپ ئىسىىم
قويغان .ھىرەتىۇلال ئانىسىىدىن قىرىىق
كۈنلۈ ۋاقتىدا ،دادىسىىدىن بىىر يىىل
ئىككى ئايلىق ۋاقتىدا ئايرىلىى يىىتىم
قالغان ،شۇنىڭ بىلەن ھىرەتۇلال ئوردىغىا
ئنلى ى كن ىتىلگەن ،ئۇنىڭغىىا ئاڭھىىىدە
كىڭۈى بىلۈنۈپ ،رەزىييۇددۆۋلەنىڭ قوى
ئاستىدىكىلەرنىڭ كنپىللىكىىدە بنقىلغىان،
ئۇ ئالتە ياشقا كىرۇەندە ئاتتىن چۈشىۈپ
كنتى ئىلۈپ كەتكەن.

ئەنۇشىىتنكىن ۋاپىىات بولغىىانلىقىنى
ئاڭلىغان سالىسنىڭ ئوغلى سىماى ھەلەبكە
باستۇرۇپ كەلگەن ،ئۇ ھەلەبنىى قولغىا
ئالغاندىن كنيىن ،ئەنۇشتنكىننىڭ ئايىالى
ۋە ھەمراھلىرىنىىىى  11ئىىىا ھەلەب
قەلئەسىىىىدە مۇھاسىىىىرۇە ئالغىىىان،
ئەنۇشتنكىننىڭ تەرەپدارلىرى مىسىىردىكى
ئوردىدىن ياردەمچى قوشۇن ئەۋەتىشىنى
تەلەپ قىلغان بولسىمۇ ،ئوردا يىاردەمچى
قوشۇن ئەۋەتمىگەن ،نەتىجىىدە سىىماى
ھىجىىىرىيە -333يىلىىىى سىىىەفەر
ئنيىىىىىىدا(مىالدىيە -1065يىلىىىىىى
ئاپرىل)پۈتۈنلە ھەلەبنى بنسى الغان.
كنيىن ئىوردا سىىمالغا قارشىى ئەبىۇ
ئابىىىدۇلال ئىرنىىىى ناسىىىىرۇددۆۋلەنى
ئەۋەتىىكەن ،ئۇنىىدىن كنىىيىن رەفقنىىى
ئەۋەتىىكەن ،بىىىر قاتىىار رەڭلەردىكىىى
ينڭى -ينڭىلىشالردىن كنىيىن ھەلەبنىى
بىر قانچە يىل باشقۇرغان سىماى ئاخىرى
ئۇنى فاتىمىيالرغا قايتۇرۇپ بەرۇەن④.

ئەنۇشىىتنكىننىڭ يەنە بىىىر ئايىىالى
ئەزىنۇددۆۋلە رافىئنىىڭ قىىنى بولىۇپ،
ئەنۇشتنكىن بۇ ئايالىدىن بىر ئوغىوى ۋە
بىىىر قىىىن پەرزەنتلىىىك بولغىىان⑥.
ىدىن بولغ ىان
ىۇ ئايالى
ىتنكىننىڭ بى
ئەنۇشى
قىنىنى كنيىن ئانا تەرەپ تاغىلىرى ئنلى

① « ل ااي ََُزل اابَم ااََْ اايَا َ ل ااب»-135 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
② « لي ََُزلبَمََْايَا َ لاب»-135 ،بەتَ« ،ايَا َ
لضَا ل » -125بەتكە قارالسۇن.
③ «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-305 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
④ «ََُيمااثَفااضََُ اايَا » -3،قىسىىىم -70بەتىىكە

قارالسۇن.
⑤ «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-306 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
⑥ ئەنۇشتىكىننىڭ بۇ ئايالىدىن بولغان ئىوغلى-
شائىر ئىرنى ھەييۇسنىڭ ئەنۇشتىكىننىڭ ئوغلىنىىڭ
تۇغۇلشىنى تەبرىكلەپ يازغان شىنئىرىدا ئىسىمى
ئاتالغان مەھمۇد ئىسىملىك ئوغوى شىۇ بولىشىى
ئنستىمالغا ينقىن.
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ئەنۇشتنكىن خوتەنىينىىڭ رەسىىتىنىڭ
يىتكىلىشى

كەتكەن.
ئەنۇشتنكىننىڭ يەنە بىر ئايىالى ئەمىىر
ھۇسامىدەۋلە بەرناكىنىڭ قىنى بولىۇپ،
بىىۇ ئايالىىدىن ئەنۇشىىتنكىن بىىىر قىىىن
پەرزەنىتلىك بولغان.ئەنۇشىتنكىننىڭ بىۇ
ئايالىدىن بولغان بۇ قىنىنى كنيىن ئەمىىر
سىىىارىمۇددۆۋلە نىكاھىغىىىا ئالغىىىان.
ئەنۇشىىتنكىننىڭ يەنە مىسىىىردا سىىوغا
قىلىنغان ئىككى دېىدىكى بىار بولىۇپ،
ئىىۇڭردىن ئەنۇشىىتنكىن ئىككىىى قىىىن
پەرزەنىتلىك بولغان①.

ھىجرىيە -333يىلى(مىالدىيە -1065
يىلى) ئوردا ئەنۇشىتنكىننىڭ رەسىىتىنى
ھەلەبتىن قۇددۇسىقا يىتكەشىكە ئەمىىر
چۈشۈرۇەن.
رەسەتنى يىتكەپ دەپنە قىلى ئىشىغا
ىئۇى
ىوفى مەسى
ىى كى
ىىرۇددۆۋلە ئىرنى
ئەسى
قىلىنغىىىان ،خەلىىىىپە مۇستەنسىىىىر
ئەسىىىرۇددۆۋلىگە پەرمىىان چۈشىىۈرۈپ
ئەنۇشتنكىننىڭ منيىتىنى ئوردا ئەۋەتىكەن
خەلىپىنىڭ كىيىمى ۋە خۇشپۇراقالر بىلەن
كنپەنلەشكە بۇيرۇغان.

ئەنۇشتنكىن كىپ ماى-مۈلۈككە ئىىگە
بولغان بولۇپ ،ئۇنىىڭ مىاى-مىۈلكى
تىۋەنىىىدىكىچە ئەنىىىگە ئنلىنغىىىان:
ئەنۇشتنكىننىڭ ھەلەبتىكى مۈلىكى :رەڭ
قوراللىرى ۋە نەرسە كنرەكلىرىدىن باشىقا
50مىڭ دىنار نەق پۇى100 .مىڭ دىنىار
قىممىتىدىكى ماى -مۈلۈ  .دەمەشىق ۋە
پەلەستىندىكى مۈلكى 200 :مىىڭ دىنىار
نەق پىىۇى .تىجىىارەتچىلەرۇە قوشىىۇپ
قويغان پۇلى 60 :مىڭ دىنار .دەمەشىقتە
ئوردىسىدىن بۇڭپ كنتىلگەن پۇلى 200
مىڭ دىنار② .دېيىلىشىىچە :ئەنۇشىتنكىن
بىرەر شەھەرۇە كىرسە  1000دانە كانا ،
 500كۈمۈش نە  300 ،كىچىك كۈمۈش
كانىىا  300 ،ينىىتىلە ئىىات بىىىلەن
كىرىدىغان بولۇپ ،ئاتالرنىىڭ  30نىىڭ
ئنگىرى ئالتۇن ،زۇمرەت ،ئەنىرەرلەردىن
ئىكەن .ۋە يەنە ئۇنىىڭ تىىت پارچىغىا
بىلىنىدىغان كۈمۈش داستۇرخىنى بولۇپ
ئنغىرلىقى شام قادىقىدا بىر يىۈز ئوتتىۇز
قاداق كنلىدىكەن③.
① «َيَا َ لضَا ل » -127بەتكە قارالسۇن.
②«َيَا َ لضَا ل » -127بەتكە قارالسۇن.
③ «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-306 ،بەتىىىكە

خەلىپە يەنە ئەسىىرۇددۆۋلەۇە منيىتنىى
ساھىل يولىدىن يىتكەشكە ۋە رەملىدىكى
غىلمانالرنىڭ ھىازا تۇتىۇپ رىنازىنىىڭ
كەينىىىدىن ئەنۇشىىتنكىننىڭ ھىىىرمەت
نىىىىاملىرىنى تىىىىوۋڭپ منڭىشىىىىقا
ئورۇنالشتۇرۇشنى ئەمىر قىلغان.
خەلىىىىپە يەنە شىىىام دىيارىىىىدىكى
شىىىەھەرلەرۇە يىىىارلىق چۈشىىىۈرۈپ
ىىى
ىىى قايسى
ىىتنكىننىڭ رىنازىسى
ئەنۇشى
شىىەھەردىن ئىتسىىە شىىەھەر ئاھالىسىىى
ئۇنىڭغا رىنازا نامىنى ئوقۇپ رىنازىنىىڭ
ئارقىسىىىىدىن منڭىشىىىقا بىىىۇيرۇق
چۈشۈرۇەن④.
دېگەندەكال ئەنۇشىتنكىننىڭ رىنازىسىى
قايسى شىەھەردىن ئىتمىسىۇن شىەھەر
خەلقى چىقى نامىاز ئوقىۇپ رىنازىنىىڭ
كەينىىىدىن ئۇزۇتىىۇپ منڭى ى منيىىىتكە
ئاڭھىدە ھىرمەت كىرسەتكەن ،شىۇنداق
قىلى ئەنۇشتنكىننىڭ منيىتىى قۇددۇسىقا
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قارالسۇن.
④ «َيَا َ لضَا ل » -127بەتكە قارالسۇن.

يىتكۈلىىۈپ ،ئۇنىىىڭ بىىالىلىرى دەپىىنە
قىلىنغان رايغا دەپنە قىلىنغان①.

ئەنۇشىىتنكىن قىىوى ئاسىىتىدىكىلەرنى
ئىزىگە تەكلى -پىكىرلەرنىى بنرىشىكە
رىغرەتلەندۈرەتتى ،تەكلى بەرۇەنلەرنىىڭ
تەكلىىى ىنى قوبىىۇى قىلىىى  ،ئىىۇڭرنى
تارتۇقاليتى .دەمەشىقتىكى ئەنۇشتنكىننىڭ
ئەمەلدارى يۇسۇف ئىرنى ئەلى فەلالھىى
ئەنۇشتنكىنگە مەكتىۇب يىولالپ ئۇنىىڭ
كاتىرىنىڭ ئەخمەق ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنى
ئالماشتۇرى ىتى كنرەكلىكىنى ئنيىتقاندا،
ئەنۇشىىتنكىن يۇسىىۇفتىن رازى بولىىۇپ
ئۇنىڭغا مىڭ دىنار تارتۇق بەرۇەن.

ئەنۇشىىتنكىن خوتەنىينىىىڭ ئەخىىالق-
پەزىلەتلىرى
ئەنۇشتنكىن خىوتەنىي كىرۈمسىىنراق
كىشى بولسىمۇ ئىچكى دۇنياسى ۇىۈزەى
ئادەم ئىدى ،ئۇ تەق ادار ۋە پەزىلەتلىىك
كىشى ئىىدى ،ئىۇ بىلىمە ۇۇنىا -
مەئسىيەت ئىتكۈزۈپ قالغىنىىدا ئالالھقىا
تەۋبە قىالتتى.
ئەنۇشىىتنكىنگە قىىاھىرەدىكى ۋاقتىىىدا
سەئىد دېگەن يۇرىتنىڭ بەزى رايلىرىىدا
يىلدا ئون ئىردەب (مىسىرنىڭ قەدىمكىى
ىۇى
ىى) ھوسى
ىىلچەم بىرلىكى
ىق ئى
ئنغىرلىى
بنرىدىغان خورمىالرنىڭ شۇ يىلى ھوسۇى
بەرمىگەنلىكى بۇنىڭ سۇلتاننىڭ زالىملىقى
تۈپەيلى بەرىكەت كىتۈرۈلىۈپ كەتىكەن
سىىەۋەبلىك ئىكەنلىكىىى دېيىلگىنىىىدە،
ئەنۇشتنكىن دەرھاى زۇلۇمىدىن ئالالھقىا
ىىى
ىىا دەرەخلىرىنى
ىى خورمى
تەۋبە قىلىى
ئىگىلىرىنىڭ ئىزلىرىنىڭ پەرۋى قىلىشىغا
تاپشۇرۇپ بەرۇەن②.

ئەنۇشىىتنكىن يەنە ئىزىنىىىڭ مىىاى
دۇنياسىنى ئالال يولىدىكى رىسادقىا ۋە
مەسجىد-مەدرىسە ،كىۋرۈ سىالدۇرۇش
دېگەندە خەيىرلىىك ئىشىالرغا سىەرى
قىالتتى .ئۇ ھىجرىيە -332يىلى(مىالدىيە
-1031يىلىىىى) ھەلەبىىىتە زەكەرىيىىىا
ئەلەيسىسساڭمنىڭ قەبرىسىىنى رىمۇنىىس
قىلدۇرغان④.
ىىى
ىىڭ قازىسى
ىىتنكىن ھەلەبنىى
ئەنۇشى
مۇھەممەد ئەھمەد ئۇبەيد بۇخارىدىن ئىز
يۇرتى تۈركىستانغا مەسىجىد ،مەدرىسىە،
كىۋرۈ سىالدۇرۇش ۋە ئىۇ يەردىكىى
كەمرەغەللەرۇە سەدىقە-ئنسسىان قىلىى
ئۈچۈن نۇرغۇن پۇى ئەۋەتكەن.

ئەنۇشتنكىنگە ئالال زەپەر ئاتا قىلغاندا
ئالالھقا شۈكۈر سەردىسى قىالتتىى .ئىۇ
سالىھ بىىلەن بولغىان ئۇرۇشىتا غەلىىرە
ىى
ىۈكرى سەردىسى
ىا شى
ىدا ئالالھقى
قىلغانى
قىلغىىىىان ۋە سىىىىالىسنىڭ تىىىىۈر
خىنمەتكارلىرىنى ئىزىگە خىنمەتكارلىققىا
ئنلى ئۇڭرغا ئىنتايىن ياخشى مۇئىامىلە
قىلغان ③.
① «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-303 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
② «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسىىىىم-306 ،بەتىىىكە
قارالسۇن.
ىىىىلەرۇە
③ «َا اايَا َ لا ااضَا ل ا ا » -117،-113بەتى

ئەنۇشىىتنكىن يەنە قىىازى مىىۇھەممەد
بۇخارىغا ئىز يۇرتىىدىكى تۇققىانلىرىنى
ئىزىنىڭ ئەھ الىدىن خەۋەردار قىلىشىنى
ۋە ئۇنىىىڭ پۈتىىۈن شىىامغا ھىكۈمىىدار
ىىا
ىىۇرۇق تۇققانلىرىغى
ىىانلىقىنى ئى
بولغى
يەتكۈزۈپ ،ئەۋەتىكەن پۇلالرنىىڭ بىىر
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قارالسۇن.
ىىىم-305 ،-303 ،
④ «َُقهَ ا َََُوِ ا » -2قىسى
بەتكە قارالسۇن.

قىسىىىمىنى ئۇڭرغىىا بنرىىى
رنكىلىگەن①.

مەئەرىرىي «شەمشەرنىڭ شەرىپى» ناملىق
كىتىىابنى يازغىىان...ۋە ئەبۇل ەھشىىى
غەزەنىى ەر ئىرنىىى فارىسىىنىڭ ئاتىسىىى
ئەبۇلسەيجائ فارىس ئىرنى ھەسەن ئىرنىى
مەنسۇر ئىرنى بەلخىي بەتسانىيمۇ ئۇنىىڭ
تەررىمسالى ھەققىدە بىر كىتاپ يازغان④.

قويۇشىىنى

دېيىلىشىچە :ئەنۇشتنكىن قۇددۇسىتىكى
قۇبرەتىىۇ سىىەخرا مەسىىجىدى مەيىىدانى
شىىەرقىي تەرىپىىىدىكى بەش منسراپلىىىق
ىا
ىام ئەقسى
ىۇ تى
ىالدۇرغان② ،بى
ىامنى سى
تى
مەسجىدى مەيدانىىدىكى تامالرنىىڭ ئەڭ
چوڭى ھنسابلىنىدۇ③.

ئىمام ئەبۇ يەئال ئەنۇشتنكىن ھەققىىدە
مۇنىىداق دېىىگەن :ئۇنىىىڭ ۇىىۈزەى
تەررىمسىىالى ،ئىىادالىتى ،ئىنسىىاۋى،
زېرەكلىكى ۋە مەرىپەتلىكلىىرى ھەققىىدە
ماختىلىشقا ڭيىق خەۋەرلىرى بار⑤ .ئىمام
تەڭىىرى بەردى ئەنۇشىىتنكىن ھەققىىىدە
ىىرنىڭ
ىۇ مۇستەنسى
ىگەن :ئى
ىداق دېى
مۇنى
مۇھىم ئىشالرغا چاقىردىغان خاس ئادىمى
ئىدى ،ئۇ ياخشى سىياسەت يۈرۇۈزۇەن،
باتۇر ،شىارائەتلىك ،سىۈرلۈ كىشىى
ئىىىدى ،ئىىۇ ئەرەبلەرنىىى (ئىسىىيانچى
ىىامدىن
ىىى) شى
ىىى دېمەكچى
ئەئرابىالرنى
قوغلى ەتكەن ،بۇزغۇنچىالرنى يوقاتقىان،
شىىىامنىڭ ئىشىىىلىرىنى شىىىۇنداق
قوڭيالشتۇرغانكى ئۇنىڭ دەۋرىدە يىولالر
ئەمىنلەشكەن⑥.

ئىسالم تارىخچىلىرىنىىڭ ئەنۇشىتنكىن
خوتەنىيگە بەرۇەن باھالىرى
ئىسالم دۇنياسىدىكى كاتتا تارىخچىالر
ئەنۇشتنكىنگە يۈكسە باھاڭرنى بەرۇەن.
ئىمام مەقرىنى ئەنۇشىتنكىن ھەققىىدە
مۇنداق دېگەن :ئىۇ ناھىايتى زېىرە ،
تەررىمسالى ياخشى ،ماختىلىشقا تنگىشلىك
يوى تۇتقان ،ئىادالىتى ئاشىكارا ،دىنىى
چىڭ كىشى ئىدى ،ئۇ ئاخىرقى ئىمرىىدە
ئىسمائىلىييە مەزھىرىىدىن يانغىان ،بىۇ
ىىردىكى دۆلەت ئەركىىانلىرى بىىىلەن
مىسى
ئۇنىڭ ئارسىىدىكى يىراقلىشىشىنىڭ ئەڭ
چوڭ سەۋەبى ئىدى.
ئىمام مەقرىنى ئەنۇشىتنكىن ھەققىىدە
يەنە مۇنداق دېگەن :ئەنۇشتنكىن ئۈچۈن
ئەبىىۇلئەڭ ئەھىىمەد ئىرنىىى سىىۇڭيمان
① قازى مۇھەممەد تۈركىستانغا بارغانىدىن كنىيىن
مەسئۇلالر تەرىپىدىن شىئە ئىسمائىلىييە مەزھىرىنىى
تارقىتى ئۈچۈن كەلگەن دەپ قارىلىنى پىۇلالر
مۇسىىادىرە قىلنىىى قاماققىىا ئنلىنغىىان ،ئىىۇ
ئۇقۇشماسلىقتىن بىر قانچە يىل قاماقتىا ياتقىان.
ئىىاخىرى ئۇنىىىڭ ئەھ الىىىدىن سىىۇلتان ئالىىىب
ئارسىالن خەۋەر تنپى ئۇنى قاماقتىن بوشىۇتۇپ
ئۇنىڭغا خەيرى -خاھلىق كىرسىەتكەنَُُ« .اوُة َ
َُق ِ » -3قىسىم-36 ،بەتكە قارالسۇن.
② «َُها ااي .نَِ َميان ا ََ.وه ا ا ََُقَاايُ» -176بەتىىكە
قارالسۇن.
③ بۇ تام -1736يىلى رىمونىىس قىلىدۇرۇلۇپ،
ھازىرغا قەدەر ساقلىنى كەلمەكتە.

ئىمىىام ئىرنىىى ئەسىىاكىر ئەنۇشىىتنكىن
ھەققىدە مۇنداق دېىگەن :ئىۇ ئادىىل،
كەسىىكىن ،تەررىمىىالى ياخشىىى كىشىىى
ئىدى⑦ .ئىمام ئىرنى ئەسىر ئەنۇشىتنكىن
ھەققىدە مۇنداق دېىگەن :ئىۇ ئىىزىنى
خورايىنىدىن ئۈستۈن تۇتاتتى چۈنكى ئۇ
ئىىىىىىىزىنى ھىكۈمىىىىىىدارڭرنىڭ
ھىرمەتلەيىىدىغانلىقىنى ۋە رىملىقالرنىىىڭ
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④ «َُقهَا ا َََُوِا ا » -2قىسىىىىم-305 ،-306 ،
بەتلەرۇە قارالسۇن.
⑤ «َيَا َ لضَا ل » -127بەتكە قارالسۇن.
⑥ «َُنُوسََُنُة » -6قىسىم -33بەتكە قارالسۇن.
⑦َ«َيَا َميان َ م َ»-7قىسىم -370بەت.

ئىزىدىن ئەيمىنىدىغانلىقىنى ھنس قىلغان
ىتنكىن
ىى ئەنۇشى
ىام زەھەبى
ىدى① .ئىمى
ئىى
ھەققىدە مۇنىداق دېىگەن :ئىۇ تىلغىا
ئنلىنىدىغان ئەزىمەتلەرنىڭ بىرى ئىدى②.
ىدە
ىتنكىن ھەققىى
ىەفەدى ئەنۇشى
ىام سى
ئىمى
مۇنداق دېگەن :ئۇ سالىھ ئادىل كىشىى
ئىىىدى ،ئىىۇ ئەرەبلەرنىىى شىىامدىن
چىقىرى ەتكەن ،رىملىقالر ئۇنىڭغىا يىوى
ىىڭ
قويىىاتتى ،ھەرقايسىىى تەرەپلەرنىى
خىىىورىلىرى ئۇنىڭىىىدىن قورقىىىاتتى،
يۇرتالرنىىىڭ پىىۇقرالىرى ئىىۇنى ئەۋزەى
ىىا
ىىارەتچىلەر ئۇنىڭغى
ىىىرەتتى ،تىجى
كى
تەشىىەككۈر بىلىىدۈرەتتى .ئىىۇ ۋاپىىات
بولغانىىدا كىشىىىلەر ئۇنىىىڭ ئۈچىىۈن
قايغۇرغان ،شىامغا ئۇنىڭىدىنمۇ ئادىىل
كىشى ۋالى بولۇپ باقمىغان③.

فلِهثَ ثَمي حَميايكَ .
قيَمألتَُمَ ََُ ا ََياَ َ،
فق َ ةلهيٌََُّقيكَ َيكَ .
فوقيَيَُمنوُكَفِةَجقِ يَ َ،
مَْوقيَيَله لةَُمنوُك.
پەزلى بىلەن خالىغىنىڭچە ياراتمى

مەدھىيەچىلەر ننمە دېسۇن يارىشار شۇڭا.
ئەدلى بىلەن كەڭ زىمننى تولدۇرغىنىڭغا،
ئەھلى زېمىن تولدۇراركەن ئاسمانغا دۇئا.
ساقلىسۇن بىنلەرنى رىمى ياماندىن ساڭا،
ينقىنلىغىڭدىن زەرەردىن ساقلىغان ئالال ④.

يۇقىرىدا كىرسىەتكىنىمىندە ئىسىالم
تىىارىخچىلىرى ئەنۇشىىتنكىنگە ئاڭھىىىدە
ىدە
ىۇ ماقالىى
ىن بى
ىاڭرنى بەرۇەن .بىى
باھى
ئەنۇشىىىتنكىن خىىىوتەنىي ھەققىىىىدە
ئوقىىىىىۇرمەنلىرىمىننى قىسىىىىىقىچە
مەلۇماتالندۇرۇشىىىىنى كىىىىىزلىگەچ،
بىىىۇھەقتىكى تەپسىىىىالتالرنى بايىىىان
قىلمىدۇق ،تەپسىالتالردىن ۋاقىپالنماقچى
بولغانالرغىىا ئىناھىىاتالردا كىرس ىىتىلگەن
مەنرەلەرنى تەۋسىيە قىلىمىن.

④

ََ.4يَا َميان َ م

①
②
③

َُ-لٌََّْي

ََ.5يَا َ ل َا ل َ–َ لوَا ل َ

َ

ََُ.6قهَ َََُوِ ََُ-قه ان َ

ََُ.7وُفضَليَوفِيتَ–ََُحَي َ
ََُ.8نُوسََُنُة ََ-نَ ىَل
 ََُ.9يذََُزنَيَُ-قه

َ

َ

 َ.03لي ََُزلبَمََْيَا َ لبَُ-لََُْ يا َ
ََ.00يَا َُان س ََُ-ةوض َ

ََُُ.01وُة ََُق ِ َُ-ه اض َ

 َ.00اوَُُُلَْ ِو َُ-لَْ ِو َ

َُ.04ن سَل َم ُةبَ–َمحََ ََُ َ َ

َ َ،

«ََُيمثَفضََُ يَا »-7قىسىم -60بەت.
«َيَا َُان س» -27قىسىم -373بەت.
«َُوُفضَليَوفِيت» -7قىسىم -232بەت

« اوَُُُلَْ ِو » -12بەت.
ماقالىنىڭ سىتاتا مەنرەلىرى:

َََُ.0يمثَفضََُ يَا َُ-لَُْم ِ َ

ىنىڭ
ىى ھەييۇسى
ىائىر ئىرنى
ىدا شى
ئاخىرىى
ئەنۇشتنكىننى مەدھىيلەپ يازغان ئەرەبچە
شنئىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى مىسرالىرى بىلەن
بىلەن ماقالىمىننى تاماماليمىن.
خل ََُل َفِةَميَااَْف

ئالال ،

 َ.05لوََُ كََُق

 َ-قيََِقوََلياي َ

ََُ.06ه ا ااي َ،ن ااِ َميانا ا ََ،وه اا ا ََُقَ اايَُ-خيَ اايَمزق اايَ
ًي َ
 َ َ.07ا ا سََُنا ااو كَل ا اايَا َ لا اابََُ ا ااهويك-مزقا اايًََُا اابَ
ََُويخ
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ئىلىمنىىىڭ ئەڭ مىىۇھىم كىرۈنۈشىىلىرى
تىۋەندىكىچە:

ئىسىىالمنىڭ دەسىىلەپكى يىللىىىرى ۋە
ۇۈللەنگەن ئەسىرلىرىدە ئىلىم رىى ايەتلەر
بىلەن چەكلىنى قالغان ئەمەس ،ئەكسىچە
مۇسۇلمانالر ئىلىم بىىلەن مەدەنىىيەتلەر
بەرپا قىلغان ۋە توختىما ئىلگىرىلىگەن.
ئىلىىىم مۇسىىۇلمان ئەمەس خەلقىىلەرۇە
ىڭ
ىدىغان ۋە ئۈممەتنىى
ئىسىالمنى تونۇتىى
ئىمانىنى كۈچلەنىدۈرۈپ ،تەرەققىيىاتىنى
ئالغا سۈرىدىغان ۋەسىلە بولغان ئىىدى.
مۇسۇلمانالرنىڭ مەرتى ىسى دۇنيادا ئىلىم
ئىىارقىلىق يۈكسىىەلگەن ۋە ئىىاخىرەتتە
ئالالھنىڭ نەزدىدىمۇ ئىلىم بىلەن يۇقىرى
مەرتى ىگە چىقىدۇ.

بىرىنچى :ئىلىم ھەممىگە ئام
تۇنجى مۇسۇلمانالر-ئالال ئىۇڭردىن
رازى بولسىىۇن-رەمئىيەتتىكىىى ھەمىىمە
كىشىنىڭ ئىلىم ئىۇىنىشى ڭزىم ،چىۈنكى
ىم
ىىلەر ئىلىى
ىگە ئىام ،كىشى
ئىلىىم ھەممىى
سەۋىيەسىىىدە پەرقلىىىق بولسىىىمۇ ،ھەر
قانداق ئادەم بىر نەرسە ئىۇىنىشى كنرە
دەپ قارايتتى .ئابدۇلال ئىرنى مەسىئۇد
رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ« :يىا ئىالىم بىولغىن
ىدىن
ىۇچى بىولغىن ،ئۇنىڭى
يىاكى ئوقۇغى
باشقىسى بولمىغىن» دېگەن .ئەبۇددەردا
رەزىيەلالھىىۇ ئەنسىىۇ« :ياخشىىىلىقنى
ئىۇەتكۈچى ۋە ئىۇەنگىۈچى مۇكاپاتتىا

دېىىمە  ،مۇسىىۇلمانالر رەمئىيىتىنىىىڭ
ئاساسى باشتىن تارتى ئىلىىم ئۈسىتىگە
قۇرۇلغىىان ،مۇسىىۇلمانالر رەمئىيىتىىىدە
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ئاڭھىدىلىكلىرىدىن بىرى شۇكى ،ئىۇڭر
ئىلىمنى ئەمەى قىلى ئۈچۈن ئىۇىنەتتى.
چۈنكى پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭم ئىلمىىگە
ئەمەى قىلماسىىلىقتىن ئاۇاھالنىىدۇرغان.
ئىرنى لەبىد رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ مۇنىداق
دەيدۇ :پەيغەمىرەر ئەلەيسىسسىاڭم بىىر
ئىشنى بايان قىلى «بىۇ ئىى ئىلىىم
كىتۈرۈلۈپ كەتكەندە بولىدۇ» دېىدى.
بىن قۇرئان ئوقۇۋاتسىاق ،بالىلىرىمىنغىا
قۇرئان ئوقۇتۇۋاتسىاق ،بىالىلىرىمىنمۇ
بالىلىرىغا قۇرئان ئوقۇتۇۋاتسا ،قانداقمۇ
ئىلىم كىتۈرۈلىۈپ كنتىىدۇ؟! دېىدۇق.
پەيغەمرەر ئەلەيسىسساڭم« :ۋا ئنسىىس
ساڭا ئى ئىرنىى لەبىىد! يەھىۇدىيالر ۋە
ناساراڭر تەۋرات ۋە ئىنجىلنىى ئوقىۇپ
تۇرۇپ ،ئۇنىڭىدىن ھنچرىىر مەنىپەئەت
ئالمايدۇ ئەمەسمۇ؟» دېدى.

ئوخشاشتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ئىنسىانالردا
ياخشىلىق يوقتۇر» دېگەن.
دېىىمە  ،دەسىىلەپكى مۇسىىۇلمانالر
رەمئىيىتىىىى ئىۇەتكىىىۈچى بىىىىلەن
ئىۇەنكۈچىلەردىن تەركىب تاپقان .يەنىى
زامىىانى ى ئاتىىالغۇ بىىويىچە ئنيتقانىىدا
مۇسىىۇلمانالر رەمئىيىتىىى مەدەنىيەتلىىىك
رەمئىيەت ئىدى.
ئىلىم ئىۇەنگۈچىلەر ئىسالم دىيىارلىرى
ئارىسىدا ئىلىم تەھسىل قىلىى ئۈچىۈن
سىىەپەر قىالتتىىى ،بارغىىان يەرلىرىىىدە
ئالىمالرغا قارايتتى ،ئەۇەر ئىۇ يەردىكىى
ئالىمالر كۈتكىنىدە كىپ بىلىمگە ئىىگە
بولمىسا ،بىلىمى كىپ كىشىىلەر بولغىان
باشقا بىر يەرۇە سەپەر قىالتتى .ئابدۇلال
ئىرنى ئەڭ مۇنداق دېگەن« :مەكسۇلنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغىان ئىىدىم:
<مەن ئەمر ئىرنىى سىەئىد ئەى ئاسىنىڭ
ياكى سەئىد ئىرنى ئەى ئاسىنىڭ تىالىپى
ىل
ىىردا ھۇزەيى
ىى مىسى
ىۇ مننى
ىدىم ،ئى
ئىى
قەبىلىسىدىن بىر كىشىگە تاپشۇردى ،ئىۇ
ماڭا ياخشى قارىدى .مىسىىردا مەنىدىن
كىپ بىر نەرسىە بىلىىدىغان كىشىىنىڭ
قالمىغانلىقىغا قانىائەت قىلغىنىمىىدا ئىۇ
يەردىن چىقىى مەدىىنىگە بىاردىم .ئىۇ
يەردىمىىۇ مەنىىدىن كىىىپ بىىىر نەرسىىە
بىلىدىغان كىشىنىڭ قالمىغانلىقىغا قانائەت
قىلغىنىمدا ،ئۇ يەردىن چىقىى كەتىتىم.
كنيىن شەئەبى رەھمەتىۇلالھى ئەلەيسىى
بىلەن ئۇچراشتىم ،ئۇنىڭىدە ئىالىمنى
كىرمىدىم>».

ئىرنىىى مەسىىئۇد رەزىيەلالھىىۇ ئەنسىىۇ
مۇنىىداق دېىىگەن« :ئىىى ئىنسىىانالر!
ئىۇىنىڭالر! ھەركىم بىلىگەن نەرسىسىىگە
ئەمەى قىلسۇن» .شۇنىڭ ئۈچىۈن ئىۇ
چاغدىكى ئۇلۇغلۇق كىشىنىڭ بىلگىىنىگە
ئەمەى قىلىشى بىلەن بىوڭتتى .ئابىدۇى
ئەزىن ئىرنى زىرياننىڭ ئنيتىشىچە ،ئنيسىا
ئەلەيسىسساڭم« :كىم ئىۇەنسە ،بىلسە ۋە
ئەمەى قىلسا ،ئاسىماندىكى پەرىشىتىلەر
ىى» دەپ
ىۇغ كىشى
ىۇ «ئۇلى
ىىدا ئى
ئارىسى
چاقىرىلىدۇ» دېگەن.

ئۈچىنچى :ئىلىمنى ينيى ئۇنىڭ
زاكىتىنىىى بەرۇەنلىىىك ۋە ئىىۇنى
قاچۇرۇپ قويماسلىقنىڭ يولىدۇر:

ئىككىنچى :ئىلىم ئەمەى قىلىى
ئۈچۈندۇر

سىىەلەف-سىىالىسالرنىڭ ۋە ئۇڭرنىىىڭ
ۋارىسلىرىنىڭ ئاڭھىىدىلىكلىرى ئىلىمنىى
توختاۋسىىىن ينىىيى ئىىىدى .ئىلىمنىىى

مۇسىىىىىۇلمانالر رەمئىيىتىنىىىىىىڭ
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تارقىتى ئۇنى چىڭ تۇتۇشنىڭ يولى ۋە
ئىلىماڭرنىىىڭ ئۈسىىتىگە پەرز بولغىىان
زاكاتتۇر .سەلمان فارىسىى رەزىيەلالھىۇ
ئەنسۇ مۇنداق دېىگەن« :سىىزلەنمىگەن
ئىلىىىىم خەرلەنمىىىىگەن خەزىىىىنىگە
ئوخشاشتۇر» .مۇراھىد ئالال تائاڭنىڭ
ئنيسا ئەلەيسىسساڭم ھەققىدىكى «قەيەردە
بولما  ،مننى مۇبارە قىلدى»① دېگەن
ئىىايىتىنى «ياخشىىىلىقنى ئىۇەتكىىۈچى
قىلدى» دەپ تەپسىر قىلغان.

تىىتىنچى :ئىلىىم پىاكلىنى
ئالالھتىن قورقۇش ۋەسىلىسىدۇر

ىلىم رى ى ايەت
ىام مۇسى
ىىدۇر .ئىمى
بولۇشى
قىلغان ھەدىستە ئەبۇددەردا رەزىيەلالھىۇ
ئەنسىىۇ مۇنىىداق دېىىگەن :پەيغەمىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنىى
ئىشتكەن ئىدىم« :كىم ئىلىىم ئىىۇىنى
يولىغا كىرسە ،ئالال ئۇنىڭغا رەننەتنىىڭ
يولىنى ئاسانالشتۇرۇپ بنرىدۇ پەرىشتىلەر
ئىلىىىم تەلەپ قىلغىىۇچىنى ھىىىرمەتلەپ
قاناتلىرىنى يەرۇە يايىدۇ ئاسمانالردىكى،
زېمىندىكى بىارلىق مەخلىۇقالر ،ھەتتىا
دېڭىندىكى بنلىقالر ئىلىم ئەھلى ئۈچىۈن
مەغپىرەت تىلەيدۇ ئالىمنىىڭ ئابىىددىن
ئۈستۈنلۈكى ئاينىڭ باشقا يۇلتىۇزڭردىن
ئۈسىىتۈنلۈكىگە ئوخشىىايدۇ ئىلىمىىاڭر
پەيغەمرەرلەرنىىىىىڭ ۋارىسىىىىلىرىدۇر
پەيغەمرەرلەر ئىالتۇن ،كۈمىۈش مىىراس
قويمايدۇ ،ئىۇڭر پەقەت ئىلىىم مىىراس
قويىدۇ كىم ئۇ ئىلىمنى ئالسا ئەڭ چوڭ
نەسى ە ئالغان بولىدۇ ».ئىمام تىرمىىنى
رىىى ايەت قىلغىىان ھەدىسىىتە ،ئەنەس
رەزىيەلالھىىىۇ ئەنسىىىۇ پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسساڭمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنىى
نەقىل قىلغان« :كىىم ئىلىىم ئىىۇىنى
ئۈچۈن ئىيىىدىن چىقسىا ،ئىۇ قايتىى
كەلگۈچىلىك ئالالھنىڭ يولىدا بولىدۇ».

ۋە

ئىسىىىىىىالمدىكى ئىلىمنىىىىىىىڭ
ئاڭھىدىلىكلىرىىىدىن بىىىرى ،ئۇنىىىڭ
ئىنساندا ئالالھتىن قورقىۇش تۇيغۇسىى
پەيدا قىلىشىدۇر .ئىلىم تۇنجى قىلى ئىز
ئىگىسىگە تەسىر قىلىدۇ .شۇنىڭ ئۈچىۈن
ىدىن
ىڭ من ەلىرىى
ىاڭ ئىلىمنىى
ىالال تائى
ئى
بىرىنى ئىالالھتىن قورقىۇش تۇيغۇسىى
قىلغان .ئالال تائاڭ مۇنىداق دەيىدۇ:
«ئالالھنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ئىلىماڭرڭ
ئىىىالالھتىن قورقىىىىدۇ ②».ھىىىۇزەي ە
رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ« :كىشىنىڭ ئىلىملىىك
بولغانلىقىغىىىا ئىىىالالھتىن قورقۇشىىىى
ينتەرلىكتۇر».

ئىمىىام نەۋەۋى فۇقەھاڭرنىىىڭ ئىلىىىم
ئىۇىنى ۋە ئىلىم بىلەن شۇغۇللىنىشنىڭ
نەپلى روزا ،ناماز ،تەسرىھ ۋە شىۇنىڭغا
ئوخشاش رىسمانىي ئىرادەتلەردىن ئەۋزەى
ئىكەنلىكىدە بىرلىككە كەلگەنلىكىنى بايان
قىلغان.

بەشىنچى :ئىلىم ئالالھقا ئىتائەت
قىلىشتۇر
ئىسالمدىكى ئىلىمنىىڭ ئاساسىلىرىدىن
بىرى ئالال تائاڭغا ئىتائەت قىلىى ۋە
بەندىنىڭ ئىلىم ئارقىلىق رەبرىگە يىنقىن
①
②

سۈرە مەريەم-31 :ئايەت.
سۈرە فاتىر-23 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھەدىىىىس شىىىەرىپتە پەيغەمىىىرەر
ئەلەيسىسسىىاڭم« :ئالىمنىىىڭ ئابىىىددىن
ئۈسىىىتۈنلۈكى ،مننىىىىڭ سىىىىلەرنىڭ
ئىچىڭالردىكىىى ئەڭ ئىىاددىي كىشىىىدىن
ئۈستۈنلۈكۈمگە ئوخشاشىتۇر» دېىگەن.

يۈسۈپ ئەلەيسىسساڭمنىڭ« :مننى مىسىر
زېمىنىنىىىڭ خەزىنىلىرىنىىى باشقۇرۇشىىقا
قويغىن ،مەن ھەقىقەتەن ئۇنى باشقۇرۇش
يوللىرىنى بىلىدىغان ،ئوبدان ساقاليدىغان
ئادەممەن»① دېگەنلىكىنى ھىكايە قىلغان.

بۇنىڭ سەۋەبى ئىلىمنىڭ مەنپەئىتىى ھەم
ئىگىسىگە ھەم باشقىالرغا بولىدۇ .نەپلىى
ئىرادەتلەرنىڭ مەنپەئىتىى ئىۇنى قىلغىان
كىشىىىگىال بولىىىدۇ .چىىۈنكى ئىلىىىم
تۈزەتكۈچى بولۇپ ،بىارلىق ئىرىادەتلەر
ئۇنىڭغا موھتاج ،ئىلىم ئىرادەتكە مۇھتاج
ئەمەس .چۈنكى ئىلىمنىىڭ پايدىسىى ۋە
من ىسى ئىگىسى ئىلگەندىن كنيىنمۇ داۋام
قىلىىىدۇ ،نەفىىلە ئىرىىادەت ئىگىسىىىنىڭ
ئىلۈشى بىلەن توختايدۇ.

يەتتىنچى :ئىلىىم ئىنتىايىن كەڭ
دائىرىلىكتۇر
ئىسىىالمدا ئىلىىىم دىىىن ۋە دۇنيىىالىق
بىلىملەرنىڭ ھەممىنىى ئىچىىگە ئالىىدۇ.
چۈنكى بۇ بىلىملەرنىڭ ھەممىسى كىشىنى
ئالال تائاڭغا ئۇڭشىتۇرىدۇ .ھەر بىىر
كىشىگە پەرز ئەين بولغان ئىلىم بار .ئىۇ
بولسىمۇ تاھارەت ،غۇسلى ،ناماز ،زاكات،
روزا ،ھەج ۋە باشىىقا پەرز ئىرىىادەتلەرۇە
يەنە
ئىىاڭقىلىق بىلىملەرنىىى بىلىىى
مۇئىىامىلىلەرۇە تەئەللىىۇق بىلىملەرنىىى
بىلىشمۇ پەرز ئەيىن.

ئالتىنچى :ۋەزىپىگە تەيىنلىنىشنىڭ
شەرتى ئىلىمدۇر
ئىسالمدا بىىر كىشىىنىڭ مەلىۇم بىىر
ۋەزىىىپىگە تەيىنلىنىشىىى ئۈچىىۈن ،ئىىۇ
كىشىنىڭ ئۇ ئىشنى ئەڭ ياخشى شەكىلدە
ئادا قىالڭيدىغان ئىلىمگە ئىگە بولۇشىى
شەرت .ھەرقانداق بىر ئىشنى قىلمىاقچى
بولغىىان كىشىىى ،ئىىۇ ئىشىىتا ھارامغىىا
چۈشمەسلىكى ۋە ئۇ ئىشنى ئالال تائىاڭ
بۇيرۇغان شەكىلدە ئادا قىلىشى ئۈچىۈن
ئۇ ئى ھەققىدىكى شەرىئەتنىڭ ھىكمىنى
بىلىشى ڭزىم .شىۇنىڭ ئۈچىۈن ئىىمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنسۇ مالنىڭ ھاڭى-ھىارام
ھىكىىۈملىرىنى بىلمەيىىدىغان كىشىىىنىڭ
بازارغا چىقى سودا-سىنتىق قىلىشىىنى
مەنئى قىلغان .بۇنىڭىدا مۇرتەھىىدلىك
دەرىجىسىگە ينتى شىەرت قىلىنمايىدۇ،
بەلكى ئاشىۇ ئىشىنى قانىداق قىلىى
ڭزىملىقىنى بىلگۈدە ئىلىمگە ئىگە بولسا
ينتەرلىك بولىدۇ.

پەرز كۇپايە بولغان ئىلىىم بىار .ئىۇ
ىىىپى ۋە
ىىڭ كى
ىىەرىئەت بىلىملىرىنىى
شى
مندىتسىىىنا ،ئىنژىنىرلىىىك ،خنمىىىيە،
تەخنىلىىوۇىيە ۋە باشىىقىالرغا ئوخشىىاش
دۇنيالىق بىلىملەردۇر .يىغىى ئنيتقانىدا
كىشىلەرۇە پايدىلىق بولىىدىغان پۈتىۈن
بىلىمىىىىىلەردە مۇسىىىىىۇلمانالردىن
مۇتەخەسسىسلەشكەن كىشىلەرنىڭ بولۇشى
پەرز كۇپايە .مۇسىۇلمانالرنىڭ ئىچىىدە
قايسىىى بىىىر ئىلىمىىدە مۇتەخەسسىىىس
بولمىسا ،پۈتۈن مۇسۇلمانالر شۇ ئىلىمنى
تەر ئەتكەنلىكىىى ئۈچىىۈن ۇۇناھكىىار
بولىدۇ.

بۇ ھەقتە ئالال تائاڭ قۇرئان كەرىمدە
يۈسۈپ ئەلەيسىسساڭمنىڭ قىسسىسىىدە،
ىاھى ئۇنىڭىىدىن بەزى
ىىرنىڭ پادىشى
مىسى
ئىشالردا ياردەم قىلىشىنى تەلەپ قىلغاندا،

سىىىىەككىنىنچى :ئىلىمنىىىىىڭ
①
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سۈرە يۈسۈپ-66 :ئايەت.

مەدەنىيەت تەرەققىياتىدىكى رولى

رەمئىيىتىدە ئايالالرنىڭ مەرتى ىسىىنى ۋە
ئىسالمنىڭ ئەر-ئايالالرنىڭ ئىقتىىدارىنى
قانىىىىداق پايىىىىدىلىق ئىشىىىىالرغا
ئىشلەتكەنلىكىنى كىرسىتىدۇ ۋە ئىسالمنى
ئايالالرغا زۇلۇم قىلغىان دەپ تىىھمەت
قىلغۇچىالرغا ئەمەلىي رەددىيە بنرىدۇ.

ئىسالمدا مەدەنىىيەت تەرەققىيىاتى ۋە
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىلگىرىلىشىدە ئىلىمنىىڭ
ناھايىتى چوڭ ھەسسىسى بار .بولۇپمىۇ
ىوغلى مىىۇھەممەد
ىارۇن رەشىىىدنىڭ ئى
ھى
مەئمۇننىڭ خەلىپىلىك دەۋرىدە تەررىىمە
ھەرىكىتى ۋە ئىلمىي تەخەسسۇسلىنىشنىڭ
باشلىنىشى بىىلەن ئىسىالم خەلىپىلىكىى
دىيارلىرىدا ئىلىم شىۈنچىلىك تەرەققىىي
قىلغانكى ،ئۇ چاغالردىكى ئىلىماڭرنىىڭ
ىنغىچە ياۋرۇپىىا
ىان كىتىىابلىرى ينقىى
يازغى
ئۇنى ېرسىىىتىتلىرىدە دەرسىىلىك قىلىىى
ئوقۇتۇلغان .ئىسالم شەھەرلىرىدە ھەرخىل
ئىلىمگاھالر بەرپا قىلىنغىان .مەسىىلەن:
ىىتەپلەر،
ىىى مەكى
ىىجىدلەر ،شەخسى
مەسى
كۈتۈپخانىالر ،ھىكۈمەت مەكتەپلىىرى ۋە
ئۇنى ېرسىتىتلەر ئەنە شۇ بىلىمگىاھالردىن
بەزىلىرىدۇر.

ئەندولۇس (ئىسپانىيە) دىكى قۇرتىۇبە
ئۇنى ېرسىىىتىتى ۋە مىسىىىر پىىايتەختى
قىىىاھىرەدىكى ئەزھەر ئۇنى ېرسىىىىتىتى
ئىسالمنىڭ دەسلەپكى ئەسىىرلىرىدە بىنىا
قىلىنغان ئۇنى ېرسىتنتالردىن سانىلىدۇ.

ئىلىمنىڭ مەدەنىىيەتكە قوشىقان
تىھپىسى ئۈچ ئاساستا بولغان
-1ئىتمىىۈش ئۈممەتلەرنىىىڭ قولغىىا
كەلتۈرۇەن ئۇتۇقلىرىنى تەتقىق قىلىى ،
ئۇڭرنىڭ قانداق تەرەققى قىلغانلىقىنى ۋە
ئىۇىنىشكە تىگىشلىك يەرلىرىنىى تنپىى
چىقىىى  ،ئىىىز مەدەنىيىىىتىگە ئويغىىۇن
بولغانلىرىنى قوبۇى قىلى .

ىىالم
ىىۈزۈمى ئىسى
ىىىتىس تى
ئۇنى ېرسى
مەدەنىيىتىنىڭ تىھپىلىرىىدىن سىانىلىدۇ.
چىىىۈنكى ئۇنى ېرسىىىىتىس ئىسىىىالم
ئىجادىيىتىدۇر« .ۇىننىس رېكىوردلىرى»
كىتابىغا ئاساسالنغاندا ،ماراكەشنىڭ فىاس
شىىىىىەھىرىدىكى «قەرەۋىيىىىىىيىن
ئۇنى ېرسىتىتى» دۇنيا تارىخىدا قۇرۇلغان
ىىۇ
ىىىتىتتۇر .بى
ىىم ئۇنى ېرسى
ئەڭ قەدىى
ىىنىڭ
ىيىن رامەسى
ىىتىس قەرەۋىيى
ئۇنى ېرسى
بىلىم يۇرتى بولۇپ ،ئىۇنى مىۇھەممەد
ئەل ىسرى ئەى قەيرەۋانىنىڭ قىنى فاتىمە
خانىم -236ھىجرى -367مىالدى يىلىى
ماراكەشنىڭ فاس شەھىرىدە بىنا قىلغان.

-2ينڭى كەشپىيات ۋە ئىجىادىيەتلەرنى
مەيىىىدانغا كەلتىىىۈرۈش بولىىىۇپ،
مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ نۇقتىدىكى تىھپىلىرى
ئاڭھىىىدە كىىىزۇە چىلىقىىىدۇ .چىىۈنكى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىنسىانىيەتنىڭ ئىلىىم-
مەدەنىيىتىگە قوشقان تىىھپىلىرى ئىنكىار
قىلغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە كىىپ ۋە
چوڭدۇر.
-3باشىىقا ئۇممەتلەرنىىىڭ ئىىالىملىرى
چۈشكەن ئىلمىي خاتالىقالرنى تۈزىتى ①.

بۇ يەردە دىققىتىمىننى رەلب قىلىدىغان
نەرسە دۇنيادىكى تۇنجى ئۇنى ېرسىتىتنى
بىىىىر مۇسىىىۇلمان ئايالنىىىىڭ بىنىىىا
قىلغانلىقىىىىدۇر .بىىىۇ مۇسىىىۇلمانالر

① بۇ ماقالە -7-7-2017كۈنى يننىلغان
بولۇپ ،كۇۋەيتتە چىقىدىغان «ئەى مۇرتەمەئ»
نۇرنىلىدا ئنالن قىلىنغان.
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ژۇ رنىلىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋاكالەتچىلىرى

دۆلەت

ئاڭقىالشقۇچى

تنلن ون نومۇرى

ئامنرىكا

نۇرىددىن ھارىم

0016712151362

كانادا

تۇيغۇن ئابدۇۋېلى

0004077672770

شى ىتسارىيە

ئاندىلى مۇھەممەد كەرىم

0040676224606

نورۋىگىيە

ئىمەرران ھارىم

003730667071

ئاۋىسترالىيە

ئابدۇساڭم قارىم

0051313660330

شى ىتسىيە

ئەھمەد تۇرسۇن

0046735710908

ۇنرمانىيە

تۇرغۇنجان ئاڭۋۇدۇن

00371751033275

ۇولالندىيە

ئابدۇرېسىم غننى

0031517756763

فىنالندىيە

ئابدۇلسەفىن قارىم

00363307623325

ياپونىيە

تۇرمۇھەممەد ھاشىم

00313031753773

تۈركىيە

ئابدۇرازاق قارىم

00706353720375

ئوتتۇرا ئاسىيا

يارمۇھەممەد قارىم

0077017310336

سەئۇدىي ئەرەبىستان

ياسىن ئابدۇلسەكىم

00755632071206
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