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 غەززالى ھەققىدە بزەينە

 ،ينەب غەززالىبولغان زەرىنىڭ بىرى تچىلىدەۋرىمىزدىكى ئاكتىپ ۋە ئۈلگىلىك  ئىسالم دەۋە

نىڭ ئالدىنقى  (ئىخۋانۇل مۇسلىم) «مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى»ئەينى ۋاقىتتىكى 

ـ كۈنى  1ـ ئاينىڭ  2ـ يىلى  2122مىالدىيە ئەزالىرىنىڭ بىرى بولۇپ، يادرولۇق  ى قاتاردىك

 دەسلەپتە ياۋروپادا ئۇ. كەلگەن برويلۇق ئائىلىدە دۇنياغامىسىرنىڭ بەھرە ۋىاليىتىدە ئا

ئايال -ئەر ئاتالمىش ۋە نۇرغۇن سىياسى ۋە ئىجتىمائى پائالىيەتلەردە بولغان تەلىم ئېلىپ،

ۋالپ مۇسۇلمانالر ئارىسىدا غۇلغۇال ىنى تولىرئارورومالنى چۆرۈپ تاشالش ش ،باراۋەرلىكى

تەسىرىگە  نىڭلىگەن ۋە ئۇنىڭ يېنىدا ئىشيراۋىئشە ھۇدامىسىرلىق ئايال پەيدا قىلىۋەتكەن 

ئايال باراۋەر بولغان، ئايالالرمۇ سىياسى سەھنىگە -ئەرئاتالمىش  دىندىن خالىي، ۇچراپ،ئ

، كېيىن كسىيە سۆزلىگەنېچىققان بىر ۋەزىيەتنى بارلىققا كەلتۈرۈش ئۈچۈن كۆپ قېتىم ل

شمە ، بۇ بىرلەرغاننى قۇ«بىرلەشمىسى خانىمالرمۇسۇلمان »ئىسالم يولىنى تالالپ 

 .ى ھاياتىدا مۇھىم رولالرنى ئوينىغانمىسىرنىڭ سىياس

دەسلەپ چاغداش ئىسالم ئالىملىرىدىن ھافىز ئەتتىجانى بىلەن تۇرمۇش قۇرغان، كېيىن 

سەئىد مۇھەممەد  تىجارەتچى خاۋەتچىشىركەتنىڭ خوجايىنى، سا 24مىسىردىكى نەچچە 

 .قىلغان سالىم ھاجىم بىلەن توي

، ھەسەنۇل بەنناغا ئەزا بولۇپ، شەيخ « ېرىنداشالر ئۇيۇشمىسىمۇسۇلمان ق»يىلى -2128

 ، ئەمما بۇ تەشكىالت ئابدۇناسىر ھاكىمىيىتىدىكى غانلەردىن تەلىم ئالدەيبىۇھەسەن ھ

ۋە  ۇچراپ كۆپ قېتىم تارقىتىۋىتىلىدۇسىمىغا ئېب ھۆكۈمەت ۋە تاشقى كۈچلەرنىڭچىرىك 

بۇ  يىلى-2111لغا ئېلىنىدۇ، زەينەب غەززالىبىرلەپ قو-ئۇيۇشمىنىڭ يادرولۇق ئەزالىرى بىر

تۇتۇلغان، ئۇيۇشمىنى قايتا ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ، 

 سوالنغان ئۇيۇشما ئەزالىرىنىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرىنى يوقالش، ئىقتىسادى ياردەم بېرىش،

يالردا نۇتۇق سۆزلەش، جا-ئۈچۈن جاي چاقىلىرىنىڭ ئوقۇش مەسلىلىرىنى ھەل قىلىش-باال
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 .ئىئانە توپالش پائالىيەتلىرىنى ئۇيۇشتۇرىدۇ

دىكى باشقا ئەزاالر بىلەن « مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى» ئايدا- 8،يىلى-2161

تۈرمىگە تاشلىنىپ تۈرلۈك ۇناسىر ۋە ئۇنىڭ چوماقچىلىرى تەرىپىدىن دئاب بىرگە

لىنىش، ساناقسىز قاقسۇغا تاشلىنىش، ئوتقا تىلىش، ېئەرزىيەتلەرنى چېكىدۇ، ئىتقا تالىتىۋ

دۇچ  قىستاقالرغا-قىيىنى يەتمەيدىغان تۈرلۈك ئېغىر قاتارلىق ئىنسان ئەقل ...قامچا يېيىش

شۇنداقتىمۇ ئەرلەرمۇ تەستە چىدايدىغان ھەتتا بەرداشلىق بېرەلمەيدىغان  كېلىدۇ،

 .قابىل تۇرىدۇسەبىر ۋە غايەت زور چىدامچانلىق بىلەن تاقىستاقالرغا -قىيىن

ئۆمۈرلۈك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنسىمۇ يەنە قىلچە ۋايسىماي ئالالھ زەينەب غەززالى 

 يىلى ئابدۇناسىر ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇلۇپ-2124يولىدا جېنىنى پىدا قىلىشقا تەييار تۇرىدۇ، 

ە دىن كېيىن سەئۇدى ئەرەبىستان پادىشاھىنىڭ ۋاستىسى ۋتەختكە چىققان باشقا رەئىس،

ئىسالم دەۋەتچىسى بولۇپ  تۈرمىدىن چىقىدۇ، ۋە ھاياتىنىڭ ئاخىرغىچە ئارىلىشىشى بىلەن

خىزمەتلىرىنى داۋامالشتۇرىدۇ، ئۇزۇن مەزگىل تۈرمىدە قىينالغانلىقى ۋە يېشىنىڭ چوڭىيىپ 

پۈتكۈل مۇسۇلمان قېرىنداشالر ۋە  ئەمما قالغانلىقى سەۋەبىدىن بالىلىق بواللمايدۇ،

ـ ئاۋغۇست  5ـ يىلى  1441، يېشىدا 88 ئاتا قىلىدۇ ۋە الرغا ئانا مىھرىمۇسۇلمان بالى

 .مىسىرنىڭ پايتەختى قاھىرەدە ۋاپات بولىدۇ

جەننىتى فىردەۋىس ئاتا  گەەەتلىك دەۋەتچى،  قورقماس مۇجاھىدجانابى ئالالھ بۇ جاسار

 .قىلغاي ،ئامىين
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ز كىرىش سۆ   
 

 

 . ىڭ نامى بىلەن باشاليمەنناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مىھرىبان ئالالھن

ىرگە تاۋاباتلىرىغا، ساھابىل پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلە

 ! ساالمالر بولسۇن

خېلى ئۇزۇن لىشىۋاتقىلى تۈرمىدىكى ھاياتىم ھەققىدىكى بۇ كىتابنى يېزىشنى ئوي

ىر كۈنلەرنى بىللە ئەمما مەن بىلەن شۇ ئېغ. بولدى، ئارلىقتا خېلى كۆپ ئىككىلەندىم

لۇق ئىشىندىغان دەۋەت باشالمچىلىرى ۋە قوللۇغۇچىلىرى وتئۆتكۈزگەن، مەن ئىمانىغا 

لىرىم بىرنىڭ دەۋەت جەريانىدىكى شۇ شەرىق ۋە غەرىپنىڭ بولغان قېرىنداش، ھەمشىرى

مىزنى يېزىپ چىقىش مەسئۇلىيىتىمىز بار مۇستەبىد كۈچلىرى بىلەن بولغان كۈرەش جەريانى

 . ارىدىدەپ ق

مۇستەبىت كۈچلەرنىڭ مەقسىدى ھەقىقەتنىڭ ئاۋازىنى ئۆچۈرۈش ۋە ھەقىقەت تۇغىنى 

نىڭ ئەلەيھىسساالم ئېگىز كۆتۈرگەن؛ ئالالھنىڭ كاالمى بولغان قۇرئان ۋە پەيغەمبىرىمىز

سۈننىتىنى جەمئىيىتىمىزدە قايتىدىن تۇرغۇزۇش كېرەكلىكىگە چىن يۈرىكىدىن ئىشەنگەن؛ 

مەرىپەتكە تولغان ۋە ئالالھ بىلەن بولغان ھەقىقى مۇناسىۋەت ئورنىتىلغان -تەۋھىد، ئىلىم 

جەمىئىيەتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن مۇسۇلمان ئۈممەتلىرىنىڭ ھەقىقى تۈردە ئىسالمغا 

قايتىشى ۋە ئىنسانالرنى توغرا يول يەنى ئالالھنىڭ يولىدىن يىراقالشتۇرغان بۇ جاھىلىيەت 

رەكلىكىنى تۇنۇپ يەتكەن؛ دۇنيالىق ئىالھالرغا ۋە مۇستەبىت جەمىئىيىتىنى يوقىتىش كې

ھاكىمىيەتكە چۇقۇنۇشنى يەر يۈزىدىن يوقىتىش ۋە ئالالھنىڭ ھەممىدىن ئەال بولغان 

قانۇنىنى قايتىدىن تۇرغۇزۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلغان؛ ئالالھنىڭ قانۇنى تۇرغۇزۇلغاندىال 

دىغانلىقىغا ئىشەنگەن بىر تۈركۈم ىلەتكە قايتتائاال بىزدىن كۈتكەن ھا-ئاندىن ھايات ئالالھ 

 . كىشلەرنى يوقىتىش ئىدى
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پۈتۈن دۇنيانىڭ گۈللىنىشىگە ئىسالم ، مۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ روناق تېپىشىغا 

تۈرمىنىڭ قاراڭغۇلۇقى، ھەرخىل ئازابالشالر، قامچىالرنىڭ . چاقىرىقىدىن باشقا يول يوق

 نىىسۋە ئىسالم ئىدىيسى قۇرغۇچىلىرىنىڭ ئىرادى ئاغرىقلىرى پەقەت ئىخالسمەن دەۋەتچىلەر

دۇنيادا توغرا يول پەقەت بىرال، ئۇبولسىمۇ ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى . چىڭايتىدۇ خاالس

ەرخىل ھەرخىل، بۇ ھبولسا  لخاتا يو.  ىڭ ئەگەشكۈچىلىرنىڭ يولىۋە پەيغەمبىرىمىزن

ئۇالر خاتا يولغا ماڭغانالرنى . تانالر باريولالرنىڭ ھەر بىرىدە خاتالىقالرنى پەردازلىغۇچى شەي

بۇ مېنىڭ ›تائاال قۇرئاندا كۆرسەتكەندەك -خۇددى ئالالھ . مەڭگۈلۈك قاراڭغۇلۇققا باشاليدۇ

توغرا يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭالر، ناتوغرا يولالردا ماڭماڭالر، ئۇالر سىلەرنى ئالالھنىڭ 

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھ ( پ دوزاختىنئالالھنىڭ ئەمرىنى تۇتۇ)يولدىن ئايرىۋېتىدۇ، 

 {ئايەت-215سۈرە ئەنئام } ‹.سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم مەسلە ئىسالم ئۈچۈن ئېلىۋاتقان قەدەملىرىمىزنىڭ  

ىن مۇتلەق توغرىلىقىغا بولغان ئىشەنچ ۋە ئېنىق نىشان بىلەن ئالالھنىڭ يولىدا تەۋرەنمەست

سىلەر ئىنسانالر مەنپەتى ئۈچۈن ئوتتۇرغا  !ئى مۇھەممەد ئۈممىتى ›مېڭىش؛ ئالالھنىڭ 

چىقىرىلغان ياخشلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ئالالھقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ 

ئايىتىگە ئىمان دېگەن  {ئايەتنىڭ بىر قىسمى-224سۈرە ئال ئىمران } ‹.ياخشى ئۈممەتسىلەر

« ئۇنىڭ ئەلچىسى ( ئەلەيھىسساالم)ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھەممەد»كەلتۈرۈش ۋە 

بىزنىڭ ئىمان تولغان  بۇالرنىڭ ھەممىسى. لۇق ئىمان كەلتۈرۈشوكەلىمىسىگە ت

بىز تەۋھىد ئەقىدىمىزدىن، . رىمىزگە مۇستەھكەم خىش بولىدۇئىمارەتلى

 . ىن ھەرگىز يانمايمىزئىبادەتلىرىمىزدىن، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ھەقنى يەتكۈزۈشت

بىزنىڭ ئىشلىرىمىز . بىزنىڭ قارشىمىزچە بۇ قامىلىش دەۋرى تارىخنىڭ زۆرۈرىيىتى

بۇ جەھەتتە . ھەرگىزمۇ قۇرۇق گەپ ياكى تارىخنىڭ ھېكايىسىگە ئايلىنىپ قالماسلىقى الزىم

ان ن ماڭا ياردەم قىلىپ بولغتىئالالھ. رنىڭ پىكىرىگە قۇشۇلمەنمەن قېرىنداش ھەمشىرىلە
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ھىچ بولمىغاندا يېرىمىنى ماڭا ئەسلىتىشىنى، ئېسىمدە قالغان ھەممە  نىىسئىشالرنىڭ ھەممى

يازغانلىرىمنىڭ ھەقىقەت . قۇۋۋەت بېرىشىنى تىلەيمەن-يېزىپ چىقىشقا كۈچ نىىسنەر

پەيغەمبىرىمىزنىڭ بىزگە . مەشئىلىگە ئوت تۇتاشتۇرغۇچى بولۇشىنى ئۈمۈد قىلىمەن

بۇ خەۋەر ئالالھنىڭ . لۇق ۋە ھەممىدىن ئەالوبۇ خەۋىر ت! ىشەيلىئەكەلگەن خەۋىرىگە ئەگ

 . شەرىئەتتۇر-مۇكەممەل بۇيرۇقلىرىنى ئۆزىچىگە ئالغان ھەقىقەت 

پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن نازىل بولىدۇ، خالىغان ( قۇرئان)بۇ ھەق  !ئى مۇھەممەد›

ئايەتنىڭ -11سۈرە كەف} ‹.دىگىن« ئادەم ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن

 {بىر قىسمى

بۇ يولدىكى قىيىنچىلىقالرنى ۋە قۇرئان سۈننەت ئۆگىتىشنىڭ پەزىلىتىنى بىلگەن كىشى  

يەت تەۋھىد شۇئارىنىڭ ئاستىغا ئۈممەت قايتىدىن توغرا يولغا قايتمىغۇچە، ئىنسانى

نىڭ رەھمىتىگە بىز ئالالھ. ، دەۋەت ھەرگىز توختاپ قالمايدۇىلمىغۇچە، ياخشى ئەمەللەرغيى

بۇل وئېرىشىش ئۈچۈن تارتقان جاپالىرىمىزغا بەرداشلىق بېرىمىز ۋە ئالالھنىڭ يولىنى ق

 . قىلىمىز

بھىسىزكى، ئالالھ مۆمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى ۈش›

ۈرىدۇ ۋە ئۆلت( دۈشمەنلەرنى)بېرىپ سېتىۋالدى، ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىپ 

جىھاد قىلغۇچىالرغا )، (يەنى دۈشمەنلەر بىلەن جىھاد قىلىپ شېھىت بولدۇ)ئۆلتۈرىلىدۇ

راس (ئالالھنىڭ )تەۋراتتا، ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكىرى قىلىنغان (جەننەتنى ۋەدە قىلىش 

يەنى ئالالھتىنمۇ ۋاپادار )ۋەدىسىدۇر، ۋەدىسىگە ئالالھتىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار ؟

سۈرە } ‹.قىلغان بۇ سوداڭالردىن خۇشال بۇلۇڭالر، بۇ زور مۇۋاپپېقىيەتتۇر(ئەھەدى يوق 

 {ئايەت-224تەۋبە 

بۇ كىتابنى بىزدىن بۇرۇن كەتكەن بىزنىڭ مۇھەببىتىمىزگە، دىللىرىمىزغا ۋە بىزنىڭ  

 بۇ كىتاب . لەرگە بېغىشاليمەنشېھىدىك ۋەدىمىزگە سىمۋول بولغان شۇ ھەق يولدا ئىكەنل
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 .ھەربىرەيلەنگە ھەدىيە بولسۇن دىلىدا زەررىچىلىك ئىمان ۋە ياخشىلىق بولغان

 .قىلغۇسى ۋەسىلىسى ۇنى بىر ھىدايەتئىشىنىمەنكى ئالالھ ب

يەنى ھەممە ئىش ئالالھنىڭ )پەقەت ئالالھ خالىغاندىال، ئاندىن سىلەر خااليسىلەر ›

 {ئايەت-54سۈرە ئىنسان }‹خاھىشىغا باغلىقتۇر

   لىۇبەيزالى ئەل جزەينەب غەز-
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 ۇئيغۇرچە تەرجىمىسىگە كىرىش سۆز 
 

ئەمما سەن ئىسالمدىن . ئىسالم سېنىڭدىن ئايرىلىپ قالسۇن ياكى قالمىسۇن چوقۇم غەلبە قىلىدۇ

  .يولدىن ئازىسەن ۋە ھاالك بولىسەنئايرىلىپ قالساڭ، 

 ۋەتچىسى ئەھمەت دىيداتمەشھۇر ئىسالم دە -

 

ەر ئۆز ئىگىسىنى تونۇغان، كۆزلەر ھەق زىياسىدا روشەنلەشكەن، تەنلەر ئىبادەت قەلىبلبىز 

ېيتقان، يولالر ئىشقىدا ئۆرتەنگەن، باشالر سەجدىدە بولغان، تىلالر ئالالھنىڭ سۆزىنى ئ

 .بىر پارالق دەۋىرنى ئىستەيمىز ۋە ئارزۇ قىلىمىز ئىسالمدا بولغان

ئويغىنىشنى بىلمىدۇق، مۇسۇلمانلىق  ،تىمىزۋەياشا ئاشۇ ئارزۇ ئىچىدە ئەللەيلىنىپ بىز

ۇقيۇ دوزاختىن جەننەتكە ئىنتىلد ،چۈشەنمىدۇق ڭ ماھىيىتىنىقيۇ ئىسالمنىۇدەۋاسى قىلد

ياكى كىچىككىنە مەغلۇبىيەتلەرگە سەبىر  ھەركەتلىنىشنى بىلمىدۇق، .پاناھ تىلىمىدۇق

 .ۈشكۈنلەشتۇقچقىاللماي 

ئىنسانالرئىمان ئېيتتۇق ›ارەك كاالمى قۇرئان كەرىمدەھالبۇكى، ئالالھۇتەئاال ئۆزىنىڭ مۇب

 1 سۈرە ئەنكەبۇت}‹دەپ قويۇش بىلەنال سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز دەپ ئويالمدۇ؟

 .دېمىگەنمىدى{ئايەت-

قېنى نامازغا باھانە ئىزدەۋاتقانالر؟ قېنى روزىدا چىدىيالمايۋاتقانالر؟ قېنى زاكاتنى 

ياسىدىن ئايرىلىشتىن قورقۇپ، ئۆز دىنىغا قىلىنغان دۇن-چۈشەنمەيۋاتقانالر؟ قېنى مال

ھاقارەتكە چىداپ تۇرغانالر؟ قېنى تەن ئازابىدىن قورقۇپ دىنىنى سېتىۋاتقانالر؟ قېنى سىلەر 

ئۆز دىنىنىڭ ھاقارەتلىنىشىگە سۈكۈتتە تۇرۇۋاتقانالر؟ قېنى سىلەر چۈشكۈنلەشكەن 

ئالالھتىن بەكرەك ياخشى كۆرىدىغانالر؟ مۇسۇلمانالر جامائەسى؟ قېنى سىلەر ئۆز جانلىرىنى 

دىنمۇ كىمكى ئالالھنى ۋە مېنى ھەتتا ئۆزىنىڭ جېنى»سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىڭ  قېنى 

ھەدىسنى ئېسىدىن دېگەن « ئۇ مۆئمىن مۇسۇلمان بواللمايدۇ گىچەبەكرەك ياخشى كۆرمى

 مۇسۇلمانالر؟  چىقىرىپ قويغان
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ھنىڭ زىكرىگە ۋە نازىل بولغان ھەقىقەتكە يەنى مۆئمىنلەرگە ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالال›

 {ئايەت-26سۈرە ھەدىد }‹قۇرئان ئايەتلىرىگە ئېرىيدىغان ۋاقت كەلمىدىمۇ؟

دىن قۇتۇلۇپ زىيان ئىچى ،ئويغىنىدىغان، چۈشكۈنلۈك قوينىدىن ئېتىلىپ چىقىدىغان

ىمىزنى يۇقىردا سۆزلەپ ئۆتكەن ئۈمىدلەرنى قاناتالندۇرىغان، ئارزۇلىر، چىقىدىغان

 ؟تىمىز تېخى كەلمىدىمۇىدىغان پەيياشنىت

شەيتاننىڭ نوختىسىدىن قۇتۇلۇشقا تېخى كېچىكمىدۇق، ئارزۇالر سىز ھەم بىزنىڭ 

تىرىشچانلىقىمىز بىلەن رىئاللىققا ئايالنغۇسى، ئۈمىدلەر ئىسالم ئۈچۈن كۆيگەن قانالردا 

ھلىق كۈل بولۇپ تۈگەپ قاناتالنغۇسى، دىن ئۈچۈن ئوت بولۇپ كۆيگەن تەنلەردىن گۇمرا

كەتكۈسى، كۆزلەر، سۆزلەر ۋە قەلىبلەر ھەقىقىي رەۋىشتە بىر ئىسالم نۇرىدا يورۇپ 

بىز ئۆزىمىزنى تەكشۈرۈشكە ۋە ئىسالھ قىلىشقا تامامەن . كەتكۈسى ۋە جۇالالنغۇسى

چۈنكى . بىز ئۆزىمىزنى قايتىدىن كۆرۈپ چىقىشقا تىگىشلىكمىز. ھوقۇقلۇق ۋە مەجبۇرمىز

 . ئىسالم ئۈچۈن كۆيمەكچى بولغان يېڭى بىر تەنگە ئايالنماقچىبىز، 

قەلبىمىزدىكى ئىسالم ئوبرازى ۋە مۇسۇلماننىڭ ئورنى شۇنچىلىك ئاددىي ۋە شۇنچىلىك 

تۆۋەن بولۇۋاتقان بۇ كۈنلەردە، ئۈشبۇ كىتابنى تەرجىمە قىلىپ سىلەرگە سۇنۇشتىن 

نى بىلدۈرۈش ۋە ھەقىقىي ئىسالمنى مەقسەت، ھەقىقىي ئىسالمدا چىڭ تۇرۇشنىڭ نېمىلىكى

 . قانداق قوغداشنى كۆرسىتىش دېسەم خاتا بولماس

دىن يولىدىكى ، دىنى ئىلىملەرنى ئىسالم دۇنياسىنى، پۈتۈن ئىسالمنى،بۇ كىتاب 

بېرەلمىسىمۇ، دەۋرىمىزدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ كۆز قارشى، سۆزلەپ تولۇق  رەشلەرنىۈك

مۇسۇلمان  بىر. كە تۈرتكە بوالاليدۇ دەپ ئوياليمەنچۈشەنچىسى ۋە تونۇشىنى ئۆستۈرۈش

مۇشەققەتلىرىنى كۆرگىنىڭىزدە نامازغا -تارتقان جاپا ايولىد نى قوغداشئايالنىڭ ئۆز دىنى

قىستاقالر سىز -باھانە ئىزدىگەن سىزنىڭ يۈزلىرىڭىز قىزارسا، ئۇ دۇچ كەلگەن قىيىن

ئۇنىڭ ئۇچرىغان خورلۇقلىرى دۇچ  ا،لىستۇتمىغان ئاشۇ رامىزان روزىسىنى ئېسىڭىزگە ساال
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دەپ چوقان كۆتۈرۈۋاتقان ئاشۇ « !مەن مۇسۇلمان»كەلگەن توسالغۇلىرى سىزنىڭ 

،قەلبىڭىزدە دەۋايىڭىزنى جىمىقتۇرۇپ، سىزنى چوڭقۇر تەپەككۇر قايناملىرىغا تاشلىيالىسا 

 . ئەجەپ ئەمەسدېگەن سۇئالنى تۇغدۇرالىسا « مەنمۇ مۇسۇلمانمۇ؟»

گەككە كەتكەن ۋاقت ۋە زېھنىمىزنى يەنە باشقا پەزىلەتلىك ئىشالرغا ئىشلىتەرمىز تەكرار ئەم

لكىتاب نۇسخىسىدىن ېئ بەتلىك 24دەپ، كىتابنىڭ باش قىسمى ئۈچۈن توردا تارقالغان

داۋام قىلدۇق، جانابىي  ئاخىرىنى توال تەھرىرلىگەن ئاساستا-ئاز پايدىالندۇق ۋە شۇنى

ى باسقۇچى غۇچى نامسىز قېرىندىشىمىزغا ۋە شۇ يولنىڭ ئىزىنشبۇ كىتابنى باشلىۇئالالھ ئ

 .ئامىين ،بىزلەرگە ئەجىر بەرگەي

غان ى خاتالىقالردىن خالىي بواللمىبىلىم قۇرۇلمىمىز ۋە تەرجىمە سەۋىيەمىز تۈپەيل 

تەكلىپ  ، ئوقۇرمەنلەرنىڭ تېخىمۇ ياخشى ھالغا كەلتۈرۈشىمىز ئۈچۈن بولىشىمىز مۇمكىن

 .ئۈمىد قىلىمىز ۇئالىرىدا ئەسلەپ قويۇشىنىدبېرىشىنى ۋە 

 

 ەشېھىدخەدىچە، -
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اببىرىنچى ب  

 ائبدۇناسىر ماڭا نەپرەتتە
، ماشىنا بىلەن ئۆيگە قەھرىتان قىشنىڭ مەلۇم بىر كۈنى ،يىلى ئىكككىنجى ئاي-2162

. رىۋېتىلدىماشىنا تۇيۇقسىز باشقا بىر ماشىنا تەرىپىدىن ئۈستۈرۈلۈپ ئاغدۇ. قايتىۋاتاتتىم

پەۋقۇلئاددە . ماشىنا بەك قاتتىق سوقۇلغاچقا مەن يېرىم ھۇشسىز ھالەتكە چۈشۈپ قالدىم

نى مەن نېمە ئىش بولغانلىقى. باش ئاغرىقتىن ئازراق ھۇشۇمغا كەلگەندەك بولدۇم

دە، -چلىق ئاۋازنىڭ ئىسمىمنى چاقىرىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىم بىلمەيتتىم، پەقەت بىر قورقۇن

 . ۇمدىن كەتتىمشويەنە ھ

. ئويغانغىنىمدا ئۆزەمنىڭ خېلىبۇلىس دوختۇرخانىسىدا ئىكەنلىكىمنى بىلدىم 

دەۋەت خىزمىتىدىكى خىزمەتداشلىرىم مېنىڭ  م،سىڭىللىرى-ئىنى، ئاچا-يولدىشىم، ئاكا

ئۇالرنىڭ چىرايىدىن ئۇالرنىڭ ناھايىتى ئازابالنغانلىقى ۋە قورقۇپ . يېنىمدا ئىدى

شۇمدىن ونەچچە سېكۇنتتىن كىيىن مەن يەنە ھ. ش تەس ئەمەس ئىدىكەتكەنلىكىنى بىلى

 . كەتتىم

ئەلھەمدۇلىلالھ، »: مەن خۇددى نىمە ئىش بولدى دېگەندەك بوش ئاۋازدا 

يولدىشىمنىڭ . مەن بىر نەرسىلەرنى ئەسلىيەلىگەندەك قىالتتىم. دەۋاتاتتىم« ئەلھەمدۇلىلالھ

ىلەر بولسۇن، ئۇنى قۇتقۇزۇپ قالدىڭ، ئى ئالالھ، ساڭا ھەمد»: غان ھالدانىىسئۇھ

مەن شوپۇرۇم توغۇرلۇق سورىغىنىمدا، ئۇالر ئۇنىڭ . دېگىنىنى ئاڭلىدىم« ئەلھەمدۇلالھ

كىيىن . دوختۇرخانىدا داۋالىنىۋاتقانلىقىنى، ئەھۋالىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى ئېيىتتى

ى رېنتىگىندا ماڭا كەلسەك مېن. ئۇقسام ئۇنىڭ مېڭىسى قاتتىق سىلكىنىشكە ئۇچراپتۇ

پۇتۇمنى تۆمۈر . تەكشۈرگەندىن كىيىن، يوتا سۆڭىكىمنىڭ سۇنغانلىقىنى جەزىملەشتۈردى
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ئوپراتسىيەنى دوختۇر . بىلەن كەپشەرلەش ئۈچۈن ئوپراتسىيە قىلىشقا توغرا كېلەتتى

. دوختۇرخانسىغا يۆتكەلدىمۇر مۇھەممەد ئابدۇلالھنىڭ قىلىشى ئۈچۈن، مەن مۇزھەر ئاش

ھۇشۇمغا كەلدىم، ئەمما ئۈچ يېرىم سائەت داۋامالشتى، ئوپىراتسىيەدىن كىيىن ئوپراتسىيە 

سۆزلىرىدىن –ئەتراپىمدىكىلەرنىڭ گەپ  .تىئەھۋالىمنى ئانچە ياخشى دەپ كەتكىلى بولماي

نى مېنى بۇ ۋەقە. بۇ ۋەقەنىڭ ھەرگىزمۇ كۈتۈلمىگەن ھادىسسە ئەمەسلىكىنى بىلدىم

  .يوشۇرۇن پىالنلىغانىكەننىڭ خادىملىرى ناسىرجامال ئابدۇ ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن

نەچچە كۈندىن بۇيان بىر قىسىم مۇسۇلمان ياشالر مېنى ھەركۈنى دېگۈدەك يوقالپ  

بۇ  ماشىنا ھادىسىسىنىڭ . ئىل ئىدىئۇالردىن بىرى قېرىندىشىم ئابدۇلفەتتاھ ئىسما. تۇردى

ن مۇسۇلمان ئۇنىڭدى يقەست ئىكەنلىكىنى جەزىملەشتۈرگەندىن كېيىنۇپىالنلىق س

، ئۇ ئۇالرنى توسقانلىقىنى، لېكىن كۆپ يوقالپ كەلمەسلىكىنى ئۆتۈندۈمياشلىرىنىڭ مېنى 

بۇ ياشالر مېنى يەنىال ئاۋۋالقىدەك دائىم . ئۇالرنىڭ كېلىشىتە چىڭ تۇرغانلىقىنى ئېيىتتى

 . يوقالپ تۇردى

قولىدا  نىڭ مەمۇرىي ئىشالر كاتىپى«مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى » بىركۈنى 

مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى »ھۆججەت كۆتۈرگەن ھالدا ياتاققا كىرىپ كەلدى، مەن 

مۇسۇلمان خانىمالر » نىڭ رەئىسى ئىدىم، بۇ ۋاقىتتا ياتاقتا يولدىشىم ۋە «

يولدىشىم . نىڭ ئايالى بار ئىدىھۇدەيبى نىڭ يېتەكچىسى ئۇستاز ھەسەن«ىسىبىرلەشم

. دە، ئۇنى ياتاقتىن ئېلىپ چىقىپ كەتتى-ھۆجەتنى ئالدى تېزلىكتە كاتىپنىڭ قولىدىكى

مەن ئۇالرنىڭ سۆھبىتىنى ئاڭلىدىم، يولدىشىم كاتىپىغا بۇنىڭدىن كىيىن بۇنداق 

مەن ھەيرانلىق بىلەن يولدىشىمدىن . ھۆججەتلەرنى ئېلىپ كەلمەسلىكىنى ئېيىتتى

ىمگە مېنى داۋاالشقا ئۇ ماڭا چۈشەندۈرۈپ مېنىڭ ھەرقانداق ھەركىت. سەۋەبىنى سورىدىم

مەسئۇل دوختۇرنىڭ قۇشۇلۇشى كېرەكلىكىنى ئېيىتتى، دوختۇر مېنىڭ پۇتۇمنى 

تەكشۈرگەندىن كىيىن مېنى ھەرقانداق ئىش قىلىشتىن توستى ۋە ھەر قانداق ھۆججەت ۋە 
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گە ئائىت خەۋەرلەرنىڭ مېىنىڭ ياتىقىمغا كىرىشىنى «مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى» 

بۇ پەقەت ھۆججەتكە ئىمزا قۇيۇش دىگەندەك »رازىلىق بىلدۈرگەن ئاھاڭدا مەن نا. توستى

بىراق . دېدىم« كىچىك ئىشالرغۇ، بۇنداق ئەستايىدىل بولۇپ كېتىشنىڭ ھاجىتى يوق 

نەچچە كۈن ئۆتۈپ كەتتى، مەن دوختۇردىن كارىۋات . دوختۇر ئۆز پىكىردە چىڭ تۇردى

شىمغا قۇشۇلىشىنى ئۆتۈندۈم، لېكىن ئۇ يەنىال ئۈستىدە ئۆزۈم قىالاليدىغان ئىشالرنى قىلى

مەن بىر ئىش چىققانلىقىنى، لېكىن دوختۇر، يولدىشىم ۋە كاتىپىنىڭ ماڭا . قۇشۇلمايۋاتاتتى

مۇسۇلمان خانىمالر ». بىلدۈرۈشىنى خالىمايۋاتقانلىقىنى سېزىپ قالغان ئىدىم

ئاللىرىمغا ئاددىيال نىڭ ئايال كاتىپى مېنى يوقالپ كەلگەندە، مېنىڭ سۇ«بىرلەشمىسى

 . جاۋاپ بەردى، ئۇمۇ مەندىن قەستەن بىر ئىشالنى يۇشۇرىۋاتقاندەك قىالتتى

ئۇ . ال يوقالپ كەلدىئاالھەزەل نەچچە ھەپتە ئۆتكەندىن كىيىن، ئايال كاتىپ مېنى يەنى

بۇ ۋاقىتتا . لىپ، كۆپچىلىك مەندىن يۇشۇرىۋاتقان ئىشنى ماڭا دېمەكچى ئىدىغەيرەتكە كې

ھۆكۈمەت . ئۇ مېنى غەيرەتلىك، سەبىرچان بولۇشقا ئۈندەۋاتاتتى. شىممۇ بار ئىدىيولدى

 مەن. ىنىنى تاقاشماقچى ئىكەننىڭ باش ئورگ«مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى»تەرەپ 

قۇالقلىرىمغا ئىشەنمىگەندەك كاتىپنىڭ قولىدىكى ھۆججەتنى ئېلىپ ئوقۇدۇم، ئېقى قەغەز، 

 :مەن ئايال كاتىپقا قاراپ. ىنال قارار قىلغان ئىدىقارىسى سىياھ، ئۇالر راستت

بۇ پەقەت ئىسالمىي . ئەلھەمدۇلىلالھ، لېكىن ئۇالرنىڭ بۇنداق قىلىش ھوقۇقى يوق-

 :ئۇ. دېدىم-تەشكىالت خاالس،

لېكىن ناسىر . قىلدۇق بىز بار ئامالالرنى. ھۆكۈمەت ئالدىدا ھېچكىم بۇنداق دېيەلمەيدۇ-

. ئەڭ يامىنى، ئۇ سىزدىن نەپرەتلىنىدۇ. قاشتا چىڭ تۇرىۋاتىدۇيەنىال بىرلەشمىمىزنى تا

كىم ئۇنىڭ ئالدىدا . ئۇ سىزنىڭ ئىسمىڭىزنى تىلغا ئېلىشنىمۇ خالىمايدۇ! ھاجىم زەينەب

 . دېدى جاۋابەن-. ئىسمىڭىزنى تىلغا ئالسا، ئۇ شۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشنى رەت قىلىدۇ

ئۇنىڭ بۇنداق . تتى ۋە ماڭا نەپرەتلەندۈردىئەلھەمدۇلىلالھ، ئالالھ ئۇنى مەندىن قورقۇ-
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دىلىمىز بىلەن كىشلەرنى دىنغا دەۋەت قىلىپ، تەۋھىد -زلۇقى پەقەت بىزنىڭ جانۇۋيا

ئالالھ خالىسا بىز چۇقۇم غەلبە . تۇرغۇزۇش ئارزۇيىمىزنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ نىىسئەقىدى

ھەتتا . مايمىزبىز دىن دەۋىتى ئۈچۈن ھەرقانداق بەدەل تۆلەشتىن يان! قىلىمىز

 . دېدىم مەن ھاياجانالنغان ھالدا-!جانلىرىمىزدىن ئايرىلىشقا بىز رازى 

ئالالھتىن بىرلەشمىمىزنىڭ  -دېدى كاتىپ كۆزلىرى ياشالنغان ھالدا، -ھاجىم،-

لېكىن سىزنىڭ . تاقىلىشى بىلەنال ئىشلىرىمىزنىڭ ئاخىرلىشىپ قالماسلىقىنى تىلەيمەن

بۇ . لكىم ئاللىبۇرۇن ئۈنئالغۇغا ئېلىنىپ بولدىمىكىن دەيمەنھازىر دىگەن سۆزلىرىڭىز بە

 . ئۆيگە مەخپىي ئەسۋاب ئورنىتىلغان بولىشى مۇمكىن

ئۇ ئۆزى دېگەنلىرىنىڭ راس بولۇپ قېلىشىدىن . ئۇ قۇالق تۈۋىمگە كېلىپ پىچىرالۋاتاتتى

ىشنى ھاجىم، مەن سىزدىن كىچىك بىر ئ–. قورققاندەك تېخىمۇ يېقىن كېلىپ پىچىرلىدى

 .شۇندىال بىرلەشىمىمىز تاقالمايدۇ. ئۆتۈنەي، سىز بۇ قەغەزگە ئىمزا قۇيۇڭ

بۇ ئەسلى سوتسىيالىزىم . مەن ئالدى بىلەن ئۇ قەغەزنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلدىم

 . ئىتتپاقىغا كىرىش جەدۋىلى ئىكەن

مۇستەبىتچى جامال ئابدۇناسىر ئابدۇقادىر  -دېدىم مەن كەسكىنلىك بىلەن،-ياق،-

ئەگەر مەن ئالالھقا ئاسىيلىق قىلىپ بۇنىڭغا . ا ۋە ئۇنىڭ خىزمەتداشلىرىنى ئۆلتۈردىئەۋد

قوللىرى تەۋھىدچىلەرنىڭ . ئىمزا قويسام، شۇ ئىمزا قويغان قوللىرىم قۇرۇپ كەتسۇن

بۇنىڭغا ئىمزا قۇيۇشتىن . قانلىرى بىلەن تولغانالر ئالالھ ۋە مۆمىنلەرنىڭ دۈشمىنى

 .تىش مىڭ ئەۋزەلبىرلەشمىمىزنى تارقىتىۋې

 :ئايال كاتىپ باشلىرىمغا سۆيدى ۋە كۆزلىرگە ياش ئالغان ھالدا 

 . دەپ سورىدى-مېنى ئۆز قىزىڭىزدەك كۆرۈپ ئىشىنەمسىز ؟-

 . دەپ جاۋاپ بەردىم-ھەئە،-

 . دېدى ئۇ-ئەمىسە بۇ ئىش بىلەن كارىڭىز بولمىسۇن،-
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تكە بويسۇنىدىغان، قۇبۇل بىراق بۇنىڭغا مۇستەبىت ھۆكۈمە. كارىم بولمىسا بولىدۇ-

 -ئالالھ ئۆز بەندىلىرى ئۈچۈن تاللىغان ئىش بولىدۇ،. قىلىشقا بولمايدىغان مەزمۇنالر بار

مەن ئاخىرى دوختۇرخانىدىن . بىر نەچچە كۈن ئۆتۈپ كەتتى. دېدىم ئۇنىڭغا جاۋابەن

 . چىقىپ ئۆيدە داۋالىنىدىغان بولدۇم

 مەن ۋە سوتسىيالىزىم ىئتتپاقى
 

بىر كۈنى . ۋاقىتلىرىمدا، ئايال كاتىپ ھەركۈنى مېنى كۆرگىلى كېلىپ تۇراتتى ئۆيىدىكى

مەن . ئۇ ماڭا بىرلەشمىمىزنى تارقىتىش قارارىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقىنى ئېيتتى

 . ھەيرانلىق بىلەن ئۇنىڭدىن نېمە ئىش ئىكەنلىكىنى سورىدىم

ىز بىلەن ئاالقىلىششقا بىر يول مەنمۇ ئېنىق بىلمىدىم، بەلكىم بۇ س»: ئۇ جاۋاب بېرىپ

كاتىپ ماڭا مەن كۆرۈشكە تېگىشلىك ماتېرىيالالرنى ۋە . دېدى« قۇيۇپ قۇيۇش ئۈچۈندۇر

مەن ئۆيدە مۇسۇلمان خانىمالر . ئىمزااليدىغان ھۆججەتلەرنى تەييارالپ بېرىۋاتاتتى

 .ڭ قايتىدىن ئىشقا كىرىشىشى ئۈچۈن ھەركەتلىنىپ كەتتىمنىىسبىرلەشمى

بۇ . پۇتۇمنىڭ يىپىنى ئېلىۋىتىش ئۈچۈن دوختۇرخانىغا كىردىم چە كۈندىن كېيىنبىر قان

تۈرمىدىن چىققان بولۇپ، بىر نەچچە قېرىنداش بىلەن  قۇتۇب سەئىد( شېھىدئىمام )ۋاقىتتا 

خەت ئىچىدە . بىركۈنى تۇيۇقسىز بىر پارچە زاكاس خەت تاپشۇرۋالدىم. مېنى يوقالپ كەلدى

 . ر ئىدىجەدىۋەل با مۇنداق بىر

 ئەرەب سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقى

 زىم    ئىتتىپاقلىقسوتسىيالى   ئازادلىق 

 جۇبەيلى زالىزغە زەينەب: ئىسمى

 رەئىسى ىسمۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمى :خىزمىتى

 مىسىر: دۆلىتى
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يىلى -2162بۇنداق بىر جەدۋەلنى پوچتىدىن ئەۋەتىشى ماڭا مېنىڭ مىالدى 

نىڭ ئەزالىق پۇلۇمنىڭ تۆلىۋېتىلگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قۇيۇش «سوتسىيالىزىم ئىتپاقى»

ھەربي . ۈپ قويدۇمكە چۈشۈپ قالغىنىغا ئاچچىق كۈلمىسىرنىڭ بۇ ھالەت ،ئۈچۈن ئىكەن

لېكىن ئۇالر ھەممىنى ، سىياسي ئۆزگۈرۈشتىن بۇرۇن بىز ئەركىن ياشاۋاتاتتۇق

ڭ يىغىنلىرىغا قاتنىشىش شۇنىڭدىن كىيىن سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقنى. ئۆزگەرتىۋەتتى

مەن ئۇالرغا . چاقىرىق قەغەزلىرى مېنىڭ خەت ساندۇقۇمغا ئۈزۈلمەستىن كېلىپ تۇردى

ڭ نىىسپىسەنتمۇ قىلماستىن ئەكىسچە پۈتۈن كۈچۈمنى مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمى

 . كە قاراتقان ئىدىمخىزمەتلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش

ە تىگەندبىركۈنى ئە. لغان ئىدىمبارااليدىغان بوسىغا تايىنىپ ئىشخانىغا مەن ھازىر ھا

 كى، كاتىپ سوتسىيالىزىم ئىتتپاقىدىۇن جىرىڭلىدىفتۇيۇقسىز تېل تۇرسامئىشخانىدا 

 :ۇننى ئالدىمفمەن تېل. لىشىدىغانلىقىنى ئېيتتىبىرىنىڭ مەن بىلەن سۆز

 !ئەلەيكۇم ئەسساالمۇ-

 !ئەسساالم ۋەئەلەيكۇم-

 مە ئىشىڭىز بار؟ېن-

 :الى ئىكەنلىكىمنى جەزىم قىلغاندىن كىيىنززغە زەينەبەرەپ مېنىڭ قارشى ت

ڭ نىىسسىىزنىڭ مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمى بۇ سوتسىيالىزىم ئىتتپاقى،-

خىزمەتچىلىرىنى باشالپ، لوزۇنكىالرنى كۆتۈرۈپ ئايرۇپىالن ئىستانىسسىغا بېرىپ 

 . نى سورايمىززۇڭتۇڭنىڭ دۆلەتكە قايتقىنىنى قارشى ئالغىلى چىقىشىڭالر

 . دېدىم جاۋاب بېرىپ -ئالالھ خالىسا، ئالالھنىڭ خالىغىنى بولىدۇ،-

بۇ بىزنىڭ تەلىپىمىز، بىز مەمۇرىي كومېتىت ئەزالىرىنىڭ، مۇمكىن بولسا پۈتكۈل -

دېدى -، ولسا بىز سىزگە ماشىنا ئەۋەتەيلىئەگەر كېرەك ب. ئەزاالرنىڭ كېلىشىنى سورايمىز

 . قارشى تەرەپ
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 . ۇننى قويدۇمفدەپ تېلى-، رەھمەت-

ۇنىنى فىستىك ئىتتىپاقىنىڭ يەنە بىر تېلبىر نەچچە كۈندىن كىيىن، مەن سوتسىيال

ئالدىم،بۇ قېتىم بىر ئايال كىشى ئۇرغان ئىدى، ئۇ بىزنىڭ نېمىشقا زۇڭتۇڭنى كۈتىۋېلىش 

 :مۇراسىمىغا بارمىغانلىقىمىزنى سورىدى، مەن جاۋابەن

رلەشمىسىدىكى ئايالالر ئىسالم شەرىئىتىگە ئەمەل قىلىمىز، بىز مۇسۇلمان خانىمالر بى-

 :ئۇ. دېدىم-شۇڭالشقا بىز ئۇنداق ئادەم كۆپ بولغان قىستاڭچىلىق سورۇنالرغا بارمايمىز،

سىزنىڭ زادى بىز بىلەن  ؟خانىم زەينەبئۇنداق دېسىڭىز قانداق بولىدۇ -

يەتكۈزدىڭىزمۇ؟ ئۇالرمۇ كېلىشنى  سىز ئۇقتۇرۇشنى ئەزاالرغا. ھەمكارالشقىڭىز يوق ئوخشايدۇ

 . دەپ سورىدى ئۇ-رەت قىلدىمۇ ؟

مەن ئۆزۈم بۇ ئىسالم ئەقىدىسىگە خىالپ بولغان ئىشقا قارشى تۇرسام قانداقمۇ ئۇالرغا -

 ئۇقتۇرىمەن؟

بىز قۇرئان ۋە سۈننەتتە چىڭ تۇرىمىز، ئالالھقا . سىز بىز بىلەن ھەمكارالشمايۋاتىسىز-

بەلكىم سىز . ەقەت ياخشى ۋە پايدىلىق ئىشالردىال ھەمكارلىشىمىزسادىق بولىمىز، بىز پ

سىز بۇيەردە ،ۇندا بۇنداق مۇنازىرىلەرنى قىلىشىنى ياخشى ئەمەس دەپ ئويلىغانسىزفتېل

بىز سىزنى سوتسىيالىستىك ئىتتىپاقىنىڭ باش ئورگىنىدا يەنى ئابىدە ! قارشى ئېلىنىسىز

 . مەيدانىدا ساقاليمىز

زىر پۇتۇمنى داۋالىتىۋاتقاچقا ئۇ يەرگە بېرىشىم ئەپسىز، ئەگەر سىز ئەپسۇس، مەن ھا-

 . خالىسىڭىز بۇ يەرگە كېلىڭ

سىز ئۆيگە قايتىش يولىڭىزدا بۇ يەرگە كەلسىڭىز بولىدۇ، ئەجەبا سىز سوتسىيالىستىك -

 ئىتتپاقىنىڭ ئەزاسى ئەمەسمۇ؟

 ئەسساالمۇ ،ىمخوش قىز-خەير ڭ ئەزاسى،نىىسمەن مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمى -

يىن ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكىلىمۇ ېيىۋەتتىم، كوتېلىفۇننى ق دەپال !ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھ
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 . بارمىدىم

ئاينىڭ -1يىلى -2162بىر نەچچە ھەپتىدىن كىيىن، بىرلەشمىمىزنىڭ بىر خادىمى ماڭا 

 . ەتتىڭ تاقىلدىغانلىق دوكىالتىنى كۆرسنىىسكۈنىدىكى مۇسۇلمان ئايالالر بىرلەشمى-21

 

!مۇستەبىتلەرگە ھەرگىز باش ىئگىشكە بولمايدۇ! ياق  
 

. بۇكۈنى مۇسۇلمان ئايالالر بىرلەشمىسى مەمۇرى كومېتىتى جىددىي يىغىن ئاچتۇق

ىرلەشمىمىزنىڭ كومىتىت ئەزالىرى بىردەك بىزلەشمىمىزنى تارقاقالشتۇرۇش ۋە ب

بىزدىن ئايرىلىپ  يىن ناسىرنىڭ ھەربىي سىياسى ئۆزگىرىشىدىن كىمۈلكىنى ئابدۇ-مال

لغان بىزدىن ئايرى. باشقا بىرلەشمىلەرگە تاپشۇرۇپ بېرىشكە قارشى تۇردىچىقىپ كەتكەن 

مەمۇرى كومېتىتىمىز . ماقچىلىرىغا ئايالنغان ئىدىبۇ كىشلەر ئاللىبۇرۇن ئابدۇناسىرنىڭ چو

قارار  سائەت ئىچىدە باشقا ھەممە ئەزاالرنى يىغىپ جىددىي يىغىن چاقىرىشنى 12يەنە 

ە سوتتا بۇ يىغىندىمۇ ھەممە ئەزاالر بىرلەشمىمىزنى تارقىتىشقا نارازىلىق كۆرسەتتى ۋ. قىلدى

 .دىغان بولدۇقئەرز قىلى

شۇنىڭ بىلەن . لۇشقا تەكلىپ قىلدۇقوۇلالھ راشۋاننى بىزگە ئادۇۋكات بدببىز دوكتۇر ئا 

ئىشلىرى مىنىستىرى،  خەلقمىسى، ئىچكى ئىشالر مىنىستىرى، ىبىرگە يەنە زۇڭتۇڭ مەھك

مىسى قاتارلىق ئورۇنالرغا خەت ۋە تېلگىراممىالرنى يولالپ، مۇسۇلمان ىباش تەپتىش مەھك

، بىرلەشمە ھىجىرىيە مىزنىدىغانلىقىىتارقىتىشقا قارشى تۇر نىىسخانىمالر بىرلەشمى

قۇرۇلغانلىقىنى، ئۇنىڭ مۇددىئاسى ئىسالم دىنىنى ( يىلى-2156مىالدى )يىلى -2512

نىڭ ئەلەيھسساالمىق قىلىش، كىشلەرنى ئالالھنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبىرىمىز تەشۋ

 خەلقئىچكى ئىشالر مىنىستىرلىكى ياكى  اسۈننىتىگە قايتىشقا چاقىرىش ئىكەنلىكىنى، شۇڭ

دەك مەزمۇنالرنى گەنېدىزنى تاقاش ھوقۇقى يوق مىشلىرى مىنىستىرلىكىنىڭ بىرلەشمىئ
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ئاخپارات ساھەسىدە ئېالن  نىىسمە نۇسخىڭ كۆپەيتيۇقارقى ھۆججەتلەرنى ۋە يازدۇق،

 . قىلدۇق

 :بىزنىڭ خېتىمىز مۇنداق ئىدى 

( يىلى-2156 ەمىالدىي)يىلى -2512مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى ھىجىرىيە »

ئالالھنىڭ بىرلىكىنى يەتكۈزۈش، كىشلەرنى ئىسالم دىنىنىڭ ھۆرمىتى ۋە ئورنىنى قايتۇرۇپ 

. اليدىغان ئۈممەت بولۇشقا چاقىرىش ئۈچۈن قۇرۇلغانچۈن كۈرەش قىالۈكېلىش ئ

ھەرقانداق مۇستەبىت كۈچنىڭ بىزنى . بىرلەشمىمىز ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ

 . تارقاقالشتۇرۇش ھوقوقى يوق

ياشالرنى ساالمغا، يەنى -ئايال، قېرى-مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى پۈتكۈل ئەر 

 .مەل قىلىشقا، شەرىئەتنى يولغا قۇيۇشقا چاقىردىئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا ئە

دىندىن تاشقىرى . بىز مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىمىزنىڭ تارقىتىلىشىغا قارشى تۇرىمىز

 لىشىشىڭ بىزنىڭ ئىشلىرىمىزغا ئارھوقۇقالرنى تەرغىپ قىلدىغان جۇمھۇرىيەت زۇڭتۇڭىنى

دىنسىز ھاكىمىيەت بىزنىڭ  ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ۋە مۆمىنلەرگە قارشى. ھوقۇقى يوق

ماللىرىمىزنى مۇسادىرە قىالاليدۇكى، بىزنى بىز مېڭىۋاتقان ھەق يولدىن ھەرگىزمۇ -پۇل

 . يىراقالشتۇرالمايدۇ

ماللىرىمىزنى مۇسادىر قىلسۇن، لېكىن بىزنىڭ قەلبىمىزدىكى ئىمانىمىزنى -ئۇالر پۇل

ھىد تۇغىنى كۆتۈرۈپ يولىمىزدا دەۋەت بىزنىڭ بۇرچىمىز، بىز تەۋ. ھەرگىزمۇ يوقىتالمايدۇ

قىلىشنى  لۈرەشيۇلغۇچە وبىزنىڭ ئەقىدىمىز تاكى ئىسالم شەرىئىتى يولىغا ق. چىڭ تۇرىمىز

 « .تەلەپ قىلىدۇ

چېغى، مەن باش  غانئويلىزراق تارقىتىۋىتىشنى ېتبۇ ئەھۋالدا ناسىر بىرلەشمىنى 

. تارقىتىشنى چەكلىدىئۈستىگە ئالغان ژورنىلىمىزنى بېسىپ  نىىستەھرىرلىك ۋەزىپى

. تاشالپ نەرسىلىرىمىزنى يۆتكىۋەتتى چېقىپمۇتتەھەملەر ھەتتا بىزنىڭ باش ئورگىنىمىزنى 
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، تەربىيلىنىش تاماق-ياتاقشۇ سەۋەپتىن بىرلەشمىمىز يەسلىدىن ئالىي مەكتەپكىچە بولغان 

نەپەر يېتىم بالىمۇ  214راسخوتىنى ئۈستىگە ئېلىپ ھالىدىن خەۋەر ئېلىۋاتقان 

 . يۆتكىۋېتىلدى

مەن پەخىرلەنگەن ھالدا شۇنداق دېيەلەيمەنكى، ئۇ مۇتتەھەملەر ئۈسسۈپ كىرگەندە 

مەمۇرىي كومېتىتتىن ياكى دەۋەت گۇرۇپپىسىدىكى ۋە ياكى باشقا ئەزاالردىن بىرسىمۇ 

ئۇالر باش ئورگاننى مېنىڭ ئۆزۈمنىڭ تاپشۇرۇپ بېرىشىمنى . ئىشخانىدا ئەمەس ئىدى

ئۇالر ئاخىرى مەمۇرى ئىشالر . مەن باشقا ئەزاالر بۇنىڭغا قۇشۇلمىدۇقئېيىتتى، لېكىن 

لېكىن، ئۇ ئاددى بىر خىزمەتچى بولۇش سۈپىتى بىلەن . كاتىپىدىن بىنانى ئۆتكۈزىۋالدى

 . بىنانى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ھوقۇقى يوق ئىدى

 

قىلىشىمىز كېرەك ؟ قانداقبىز    
 

نىمالر بىرلەشمىسىدىكى ئايالالر بۇنىڭدىن بىرنەچچە كۈن كىيىن، مۇسۇلمان خا

 . قىلىش كېرەكلىكىنى سوراشتى قانداقئارقىدىن مېنىڭ ئۆيۈمگە كېلپ مەندىن -ئارقا

قەدىرلىك ئوقۇرمەن، ئەينى چاغدا مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ مەيدانى ناھايىتى مۇستەھكەم 

. ئىدى يىلى ناسىر ھۆكۈمىتىنىڭ تازا گۈللەپ ياشنىغان ۋاقتى-2162. ئىدى كۈچلۈكۋە 

نۇرغۇن كىشلەر ئۇالرنىڭ نىسبەتەن سۈكۈتتە ئىدى، ئۇالرنىڭ قىلغان ئەتكەنلىرىنى 

 قاشقۇدەك قىلىپولسا ئۇنى ئاسمانغا تايەنە بەزىلەر ب. رازىمەنلىك بىلەن قولالۋاتاتتى

بىر نەرسىگە ئىشىنىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا قارشى ئىش قىلىش، باشقىالر ئۇنداق . ماختاۋاتاتتى

. مىغاندا ئۇالرنى يوقىتىشقا ھەركەت قىلىش ئىسالم دىنىمىزنىڭ ئىشى ئەمەسقىلىشنى خالى

ھەمشىرىلىرنىڭ توغرا ئېتىقادىنى مەسخىرە -مۇسۇلمان ھەرگىزمۇ ئۆز قېرىنداش بىر ھەقىقىي

بەستە مۇستەبىت ھاكىمىيەتنى ماختاشقا –نۇرغۇن ئىسالمىي ژورنالالر بەس. قىلمايدۇ
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غان ئەزھەر ژورنىلىنىڭ ئىچىگىمۇ مۇناپىق يازغۇچىالر ھەتتا بىز پەخىرلىندى. باشلىدى

ھۆكۈمەت تەرىپىدىن . سوقۇنۇپ كىرىپ سەپسەتە توقۇپ شۇ مۇستەبىتلەرنى ماختاۋاتاتتى

ئۇالر . يالالنغان ئالىمالر مۇجاھىدالرغا تۆھمەت چاپاليدىغان پەتىۋاالرنى بېرىۋاتاتتى

ئىسالمىي ئەھكامالرنى كامىل ئورۇنالشقا كىشلەرنى ئىسالمغا ئېغىزدىال ئېتىقاد قىلماستىن، 

 . چاقىرىۋاتقان مۇجاھىدالرغا قاتتىق ئاھانەت قىلىۋاتاتتى

مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى بەزى كىشلەر تاللىغان ئاتالمىش رۇخسەت قىلىش 

ئەزالىقتىن چېكىنىش قاتارلىق ئۇسۇلالرنىڭ ھېچبىرىنى كېنىشكىسى ئېلىۋېلىش ياكى 

نۇرغۇن كىشلەر خىزمەتتىن، . ت بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ چىققانىدى، ھەقىقەتاللىماي

دۇنياسىدىن ئايرىلىپ قېلىشىدىن قورقۇپ قول قوشتۇرۇپ قاراپ تۇرغاندا، ئۇالر -مال

كۆكرەك كېرىپ مەيدانغا چىقىپ، ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن نۇرغۇن كىشىلەرگە قارشى 

ئارقىدىن -ىرلەشمىدىكى ئايالالر ئارقاب. ناھايىتى كەسكىن ھالدا ھەقنى سۆزلىگەن ئىدى

كېلىپ ماڭا تەسەللى بېرىۋاتاتتى، مەن بىرلەشمىنى قۇرغاندا، ھاياتىمنى ئالالھ يولىغا 

 . بىرلەشمىنى مېنىڭ بارلىقىم دېيىشكىمۇ بوالتتى، ئاتاشقا ۋەدە بەرگەن

ن ئۈچۈش نۇرغۇن ئايالالر مېنىڭ ئۆيۈمگە كېلىپ كىشىلەرنى ئالالھ يولىغا چاقىرى

ئۇالر ئۆز . جانلىرىدىن كېچىشكە رازى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشۈپ ۋەدىلەر بېرىشەتتى

شۇنداق بولغاندا دەۋەتچىلىرىمىز ئۇ . ئۆيلىرىنى يىغىن ئۈچۈن ئىشلىتىشكە قۇشۇلغان ئىدى

لېكىن ناسىرنىڭ غالچىلىرى بۇنداق . يەرلەردە ئايالالرغا ئىسالم قانۇنى ئۆگەتسە بوالتتى

زىتىپ تۇراتتى، شۇڭا بىزنىڭ پۇرسىتىمىزمۇ ۆقىلغانالرنى ھەر ۋاقىت ك ھەقنى تەۋسىيە

مۇستەبىتچىلەر بۇنداق يىغىلىش ئۆتكۈزگەن ئۆيلەرگە بېرىپ ئۇالرغا . بەكال ئاز ئىدى

تەھدىت ساالتتى ۋە ئۇالردىن بۇنىڭدىن كېيىن بۇنداق يىغىلىش ئۆتكۈزمەسلىك ئۈچۈن 

ھەرىكەتلىرىمىزمۇ ئايرىم ئۇچرىشىشالر بىلەنال  كېيىن بىزنىڭ. كاپالەتنامە ئېلىۋاالتتى

 . چەكلىنىپ قالدى
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 سودىلىشىش ۋە ائلدامچىلىق
 

ئۇالر ماڭا . ناسىرنىڭ ئاخبارات ئورگىنىدىكىلەر مەن بىلەن بولغان توختامنى ئۆزگەرتتى

بولغان مەدھىيىلەرنى، يەنى مېنىڭ ئۇ دۇنيالىقىمنى سەرپ قىلىپ سېتىۋالىدىغان بۇ 

مەسىلەن، . رسىلەرنى كۆرسىتىش ئۈچۈن مەن بىلەن كۆرۈشۈشنى تەلەپ قىلدىدۇنيالىق نە

 544ئۇالر مۇسۇلمان خانىمالر ژورنىلىنىڭ بېسىپ تارقىتىلىشىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، مېنى 

ئەلۋەتتە مەن رەت ، ياۋرو ئايلىق ئىش ھەققى بىلەن باش تەھرىر بولۇشقا تەكلىپ قىلدى

لەر تەرىپىدىن يۈرگۈزۈلۈپ، دىنسىز تنىلىنىڭ مۇستەبىمان خانىمالر ژورمۇسۇل. قىلدىم

ئۇالر يەنە مۇسۇلمان خانىمالر . ئىدىيىلەرنى تارقىتىشى ئويالشقىمۇ بولمايدىغان ئىش ئىدى

ىمىزنى قايتۇرۇپ يتاقاش بۇيرۇقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئىشخانا بىنا نىىسبىرلەشمى

لىقىنى دەم پۇلى بىلەن تەمىنلەيدىغانياۋرو يار 1444بېرىدىغانلىقىنى، ھەر يىلى بىزنى 

بىز سوتسىيالىزىم ئىتتىپاقىنىڭ قانۇنىنى كىرگۈزىشىمىز  شەرتى بۇنىڭ. بىلدۈردى

بىزنىڭ ئىشلىرىمىز ئالالھ نېسىپ قىلسا »: مەن ئوخشاشال رەت قىلدىم ۋە ئۇالرغا. كېرەككەن

ىز باشقىالرغا ئوخشاش مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى ھەرگ ،ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن بولىدۇ

 . دېدىم« ئىسالمغا زىت ئىشالرنى قىلمايدۇ ،ەپ تۇرۇپئىسالمنىڭ چاپىنىدا تەرل

بىراق ئۇالر يەنىال نىيەتلىرىدىن يانماي پات سەكرەتتى، مېنىڭ جاۋابىم ئۇالرنى خېلى 

 . پات كېلىپ مېنى بۇ كۈلكىلىك نەرسىلەرگە قىزىقتۇرۇپ باقتى-

ئۇالرنىڭ نېمىشقا مېنى بۇنداق ئالدىماقچى  ،اھىيىتىنىئۇزۇن ئۆتمەي بۇ ئىشنىڭ م

 . بولغانلىقنى چۈشەندىم
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 كېچىدىكى شەپەرەڭلەر
 

. ئۈچ كىشى ئىشىك چېكىپ رۇخسەت سورىدى، مەلۇم بىر كۈنى كەچ، مەن ئۆيدە ئىدىم

. ئۇالر ئەرەپچە كۆينەك كىيىۋالغان ئىدى ،مەن ئۇالرنى مېھمانخانىغا تەكلىپ قىلدىم

ن كېيىن ئۇالر ئۆزلىرىنى تۇنۇشتۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ سۈرىيەلىك ئىكەنلىكىنى، ساالمدى

ئۇالر يەنە ئۆزلىرىنىڭ سەئۇدىدا . ن مىسىرغا ساياھەتكە كەلگەنلىكنى ئېيتتىدىىدسەئۇ

، فازىل خۇلى اشماۋىئرامازان، شەيىخ مۇستافا ئالىم، كالىم شەررىف، مۇھەممەد  سەئىد

مۇسۇلمان ستەبىد ھاكىمىيىتىدىن قېچىپ كەتكەن بۇالرنىڭ ھەممىسى ناسىرنىڭ مۇ)

قاتارلىقالر بىلەن كۆرۈشكەنلىكىنى، ئۇالرنىڭ .( ڭ ئەزالىرى ئىدىنىىسقېرىنداشالر ئۇيۇشمى

ۋە ئۇنىڭ  مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسىمىسىردا قالغانالرغا ساالم يوللىغانلىقنى، 

 . يەتكۈزدى ئەزالىرىنىڭ ياخشى تۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى

مۇسۇلمان »نى ئۇالر تەشكىالتىنىڭرامازان ۋە ئۇنىڭ  سەئىديەنە ەيلەن بۇ ئۈچ

، ئۇالرنىڭمۇ قا دەۋەت قىلغانلىقىنىىالتقا قاتنىشىشتەشك «قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى

. قۇشۇلغانلىقىنى، مىسىردا تۇرۇپ قېلىپ تەشكىالتقا ياردەم بېرىشنى ئويالۋاتقىنىنى ئېيتتى

ۋە ناسىر  مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسىشىلەر ناھايىتى ئەركىن ھالدا ئاندىن بۇ كى

ئارقىدىن . ھۆكۈمىتىنىڭ مۇسۇلمانالرنى قانداق ئەزگەنلىكى توغرىسىدا سۆزلەشكە باشلىدى

يىلىدىكى ۋەقەنى، قېرىنداشالر تەشكىالتىنىڭ قانداق تارقىتىلغانلىقىنى، -2112يەنە 

پۇرسەت كەلدى، بىز »: ئۇالر. تلىرىنىڭ ۋاپاتىنى سۆزلىدىئابدۇقادىر ئەۋدا ۋە ئۇنىڭ دوس

، خۇلى ۋە شماۋىئا بۇ شۇنداقال كامىل شەرىف،. ناسىرنى ئۆلتۈرىمىز ،ئۆچ ئالىمىز

 . دېدى« ئالىمالرنىڭ پىكرى

 . ېنىڭ پىكرىمنى سورىدىمگەپ قىلمىغىنىمنى كۆرۈپ، تال ئاڭالپ بېرىپ، مېنىڭ پەقە

 . ر ۋە ئادەملەردىن خەۋەرسىزكەنمەنسىلەرنىڭ دەۋاتقان ئىشىڭال-
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ھەمشىرىمىز زەينەب، بىز مۇرشىد ۋە تەشكىالتنىڭ پىكىرىنى ئېلىش ئۈچۈن قايتا يەنە -

 . مەن قىسقىال جاۋاب بەردىم. دېيىشتى ئۇالر -!كېلىمىز

ىدىن، مەن سىلەر تىلغا ئالغان تەشكىالتتىن پەقەت قېرىنداشالر تەشكىالتىنىڭ چبىرىن-

ىدىن، چئىككىن. ىدىن تارقىتىۋېتىلگەنلىكىدىن باشقا ھېچنېمە بىلمەيمەنھۆكۈمەت تەرىپ

مېنىڭ ئۇنىڭ بىلەن بولغان . مەن سىلەر ئېيتقان مەسلىلەرنى مۇرشىدقا دېمەيمەن

ىدىن، چىنئۈچ. مۇناسىۋىتىم پەقەت دىنىي قېرىنداش، تۇققانداشلىق ۋە دوستلۇق خاالس

ېرىنداشالر تەشكىالتى قىلىدىغان ئىش ناسىرنى ئۆلتۈرۈش قمېنىڭ قارىشىمچە، ئابدۇ

شۇڭالشقا سىلەر دۆلىتىڭالرغا قايتىپ كېتىپ، ئۆزەڭالرنىڭ دىنىي تەربىيەڭالرنى . ئەمەس

 . كۈچەيتىڭالر

كىم . قارىغاندا ھەمشىرىمىز زەينەب ھازىرغىچە چۈشەنمىگەن ئوخشايسىز-

دېدى -زادى كىم؟ناسىر بولماي لىتىگە زىيانكەشلىك قىلدى؟ ئابدۇمۇسۇلمانالرنىڭ دۆ

 . ئارىسىدىن بىرسى جاۋابەن

 -مېنىڭچە ناسىرنى ئۆلتۈرۈش ھەرگىزمۇ قېرىنداشالر تەشكىالتىنىڭ ئىشى ئەمەس،-

 .ئاندىن ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىنى سورىدىم. دېدىم مەن

دەپ جاۋاب  -ئابدۇلشاھى ئابدۇلھەق، ئابدۇجەلىل ئەيسا، ئابدۇررەھمان خېلىل،- 

بىلەن « ئابدۇ»ڭ سېنىبۇالرنىڭ ئىسىملىرىنىڭ ھەممى. ەپبەردى بىرەيلەن كېكەچل

ڭ ئىسمىنى ئۇالرنىڭ بىرىنىڭال ئېيتقىنى مېنى سېنىباشلىنىدىغانلىقى شۇنداقال ھەممى

 :مەن يەنە بىر قېتىم ئۇالرنى ئەسكەرتىپ. كۈلكىگە قىستايتتى

. ىڭالرناسىرنىڭ ئادەملىرى سىلەرنى تۇتىۋېلىشتىن بۇرۇن دۆلىتىڭالرغا قايتىپ كېت-

ئۇالر . دېدىم -نەچچە كۈندىن بۇيان سىلەرنى تۇتىۋالمىغىنىمۇ ئادەمنى ئەجەبلەندۈرىدۇ،

 :گىرادۇس ئۆزگىرىپ 284

شۇ چاغدا . بىز ئۇزۇنغا قالماي يەنە كېلىمىز. سىزنىڭ بىزدىن گۇمانالنغىنىڭىز توغرا-
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 . تتىشۇنداق قىلىپ ئۇالر كە. دېدى بىرەيلەن -بىزنىڭ كىملىكىمىزنى بىلىسىز،

ئىل مانى قېرىندىشىم ئابدۇلفەتتاھ ئىسبۇ ئىشتىن بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن، مې

سۆزلەپ  نىىسمەن ئۇنىڭغا بۇ ئاتالمىش سۈرىيەلىك ئۈچ مېھماننىڭ ھېكايى. يوقالپ كەلدى

 .بەردىم

 

    ىئككى يۈزلىمە ەئھمەد راسىخ  
 

ىن، ئـۆزىنى مەھمـۇد راسـىخ سۈرىيەلىكلەرنىڭ زىيارىتىدىن ئاالھەزەل ئككى ھەپتە كىـي

ئۇ ئۆزىنى ئاخبـارات ئورگىنىـدىن . دەپ ئاتىۋالغان بىر كىشى مېنى زىيارەت قىلىشقا كەلدى

مەن .دېگىنىنــى ســورىدى دېــدى،ئۇ ئالــدىنقى كــۈنى كەلــگەن ئــۈچ كىشــىنىڭ نېمىلەرنــى

 :ئۇنىڭغا

الىــرى ـــــ ئاتــالمىش ســۈرىيەلىكلەر ئەســال ســۈرىيەلىك قېرىنداشــالر تەشــكىالتىنىڭ ئەز

بـۇ پەقەت كىچىـك بالىالرنىـڭ  .ئەمەس،بەلكى ئاخبارات ئېدارىسـى ئەۋەتـكەن ئشـپىيونالر

قىلدى ،ژۇرنـالالرنى مۇسـادىرە  سېنىئۇالر قىلماقچى بولغانلىرىنىڭ ھەممى، ئۇيۇنى خاالس

ئـادەمنى ئەڭ زادى يەنە نىمىلەرنـى قىلماقچى؟ قىلدى،باش ئورنىمىزنى تارقىتىۋەتتى،ئۇالر

دىغىنى،ئۇ مەنـــدىن ســـۈرىيەلىكلەر بىـــلەن بولغـــان پاراڭـــدىكى جامـــالوف ئەجەپلەنـــدۈر

 .سورىدى نىىسدىگەننىڭ مەنى

 بۇ دىنىي ئاسىيالر ئۆزلىرىنىڭ سەپسـەتىچىلەرگە تەۋە بولغىنىـدىن-:مەن جاۋاب بېرىپ

 :       ئۇ تېزلىكتە تېمىنى بۇراپ. دېدىم-پەخىرلىنىدۇ،

                                   .            ـدېدى.ـ ھاجىم،بىز مۇسۇلمان

بىزنىڭ دىللىرىمىز سەن » (:پەيغەمبەرگە)ئۇالر ›!ـ مۇسۇلمانالر ھەرگىز بۇنداق ئەمەس

بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىلەردىن پەردىلەنگەن،قۇالقلىرىمىز ئېغىر،سەن بىلەن بىزنىڭ 
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ئىشىڭنى قىل، بىزمۇ  بار ، سەن ئۆز( يەنى دىنىي جەھەتتە ئوخشىماسلىق )ئارىمىزدا پەردە 

ۆز دىنىمىز يەنى سەنمۇ ئۆز دىنىڭ بىلەن بول، بىزمۇ ئ) ھەقىقەتەن ئۆز ئىشىمىزنى قىاليلى 

 {ئايەت-1سۈرە فۇسسىلەت } .‹ۇدەيد«(بىلەن بواليلى 

ــ ئەگەر سىز بىزنىڭ شەرتىمىزگە قوشۇلسىڭىز ئەتىدىن باشالپ جەمئىيەت ئىشلىرى 

 .سىزمېنىستىرلىگىنىڭ مېنىستىرى بۇلى

 :رە ئارىالش كۈلۈپىمەن مەسخ

ـ ئەمەل ھەقىقىي مۇسۇلمانالرنى ئازدۇرالمايدۇ، ئۇالر مۇستەبىتلەرنىڭ  دىنسىز 

ھۆكۈمىتىگە قاتناشمايدۇ،مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسىگە كەلسەك، ئۇ ئىسالم ھاكىمىيىتى 

 دەيسىلەر؟قۇرۇلغاندا چۇقۇم قايتا قۇرۇلىدۇ، ھازىر سىلەر زادى مېنى نېمە قىلسۇن 

 .ــ بىز سىز بىلەن كېلىشىم تۈزمەكچى

باتىللىق تۇغىنى كۆتۈرۈپ دىنسىزلىقنى تەشۋىق قىلغۇچى بىلەن ! ــ بۇ مۇمكىن ئەمەس

ئالالھنىڭ بىرلىكىگە ئىمان ئېيتىشقا چاقىرغۇچى ئوتتۇرسىدا قانداقمۇ كېلىشىم بولسۇن؟ 

 مېنىڭچە.ر، ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىڭالرئالالھقا قايتىڭالر ،ئۇنىڭغا قايتىڭالر،ئۇنىڭغا قايتىڭال

ەن قەھۋەنى بۇ چاغدا ئاللىبۇرۇن مەن دەملەپ بەرگئۇ ،سۆھبىتىمىز مۇشۇ يەرگىچە بولسۇن

 :مېڭىشقا تەمشىلىپ ئورنىدىن تۇرۇپ، ئىچىپ بولغان ئىدى

كېلىشىم تۈزۈلسىال .ــ ئالالھ بىلەن قەسەمكى،بىز سىز بىلەن كېلىشىم تۈزمەكچى ئىدۇق

قايتىدىن قۇراالاليسىز،مۇسۇلمان ئايالالر ژورنىلىمۇ   نىىسان خانىمالر بىرلەشمىسىز مۇسۇلم

 .قايتىدىن بېسىلىدۇ

ــ رەھمەت،لىكىن ئىسالمغا ئالالھنىڭ دۈشمىنىنىڭ قورالىغا ئايلىنىپ قالغان ئورگان 

 !ئەمەس،ئالالھ سىلەرنى ھىدايەت قىلسۇن،تەۋبەڭالرنى قۇبۇل قىلسۇنكېرەك 

ئىشىك تۈۋىمدە  ندا ئولتۇراتتىم،بىر ماشىناندىن كىيىن مەن بالىكوئىككى كۈن ئۆتكە

 .دە،بىر قارا كىيىملىك ئادەم ماشىنىدىن چۈشتى-توختىدى
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مەن ئۇنىڭ سالىمىنى قايتۇردۇم ۋە ئۇنى  -ھاجىم، زەينەبئەلەيكۇم،-ــ ئەسساالم

 خادىمى ئۇ ئىچكىرىگە كىرگەندىن كىيىن ئۆزىنى ئاخبارات .ئىچكىرىگە تەكلىپ قىلدىم

بەستىنى ئۆلچەۋاتقاندەك -خۇددى ئۇنىڭ بوي مەن .ئەھمەد راسىخ دەپ تونۇشتۇردى

قاچانالردا بىر قېتىم مەن ئاخبارات ئىدارىسى  .ئۇنىڭغا ئىنچىكىلىك بىلەن نەزەر سالدىم

مەن  .ئىشخانىسىغا ئەھمەد راسىخ ئىسىملىك بىرسى بىلەن كۆرۈشۈشكە چاقىرىلغان ئىدىم

. گەن ئىدىمرۈستىدە ئەھمەد راسىخ دىگەن ئىسىم يېزىلغان كارتوچكا كۆخىزمەت ئۈستىلى ئ

ى ئەھمەد راسىخ ماڭا ئىككى كۈن ئلگىرى مېنى زىيارەت ڭبۇ يې ئەڭ قىززىق يېرى شۇكى،

قەدىرلىك ئوقۇرمەن ئېسىڭىزدە بولۇشى مۇمكىن ئۇ  .قىلغان كىشىنىڭ گېپىنى قىلدى

 راسىخ،ئۈچىال كىشىنىڭ ئىسمى ئەھمەد  .دىكىشىنىڭ ئىسمىمۇ ئوخشاشال ئەھمەد راسىخ ئى

 .ۈشنى خااليدۇھەممىسىال مەن بىلەن كۆرۈش

 :زىيارەتچى مېنىڭ ئەجەپلەنگەن كۆزلىرىمگە قاراپ

 !ھاجىم زەينەب ــ مېنىڭ زىيارىتىمدىن ھەيران قالغان ئوخشىمامسىز، 

 :رە ئارىالشتۇرماستىنىمەن مەسخ

دائىم چاقىرىلغان ۋە چاقىرىلمىغان . ــ مەن باشقا ئىشتىن ھەيران قېلىۋاتىمەن

ژورنىلىدا « ھرامېئ»مېھمانالرنى قىزغىنلىق بىلەن كۈتىۋالىمەن، مەن سىزنى كۆرۈپ 

ئەنگىلىيە پادىشاھى  ئىككى يۈز يىلالر ئىلگىرى،. ئوقۇغان بىر ھېكايىنى ئەسلەپ قالدىم

قىلىپ، ئىختىيارسىز  ققەتىگولالندىيە ئايال پادىشاھىنىڭ كۈتىۋېلىش زالىدىكى بىر ئىتقا د

ئىتنى قولىغا ئېلىپ ئۇنى سۆيۈپ كېتىپتۇ، ئاندىن ئۇنى يولدىشىغا  ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ،

يولدىشىمۇ ئىتنى  بېرىپ يولدىشىنىڭ قۇلىقىغا بىر نىمىلەرنى پىچىرلىغاندىن كىيىن،

لىدىن ئېلىپ خۇددى ئۆز وئايال پادىشاھ ئىتنى يەنە يولدىشىنىڭ ق .سۆيۈپ كىتىپتۇ

ئەنگىلىيە پادىشاھى . قۇچاقلىغاندەك قۇچاقالپ مەڭزىلىرىگە يېقىپ كېتىپتۇ نىىسىبال

ئۇالر تاماققا كىرگەندە گولالندىيە ئايال پادىشاھى ئىتنى  پتۇ،لىناھايىتى ھەيرانلىق ھېس قى
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لىيە پادىشاھى ئەنگى. گۈزۈپتۇېئۆزى بىر نەرسە يئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ كىرىپ، ئۇنىڭغا 

ىلەن ئۇنىڭدىن نېمىشقا بۇنچىلىك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى سوراپتۇ، بۇ ئىت ھەيرانلىق ب

. دەپ قوشۇپ قويۇپتۇ  ئەدەپ يۈزىسىدىن قىزىمنىڭ ئىدى بولمىسا سىزگە سوۋغا قىالتتىم،

روھنىڭ قايتىدىغانلىقىغا ئىشىندىغان بۇ گولالندىيە ئايال پادىشاھى جاۋابەن، مېنىڭ بىر 

بۇ ئىتنىڭ كۆزى شۇ قازا قىلغان ئوغلۇمنىڭكىگە  ئوغلۇم قازا قىلغان ئىدى،

مەن ئوغلۇمنىڭ روھىنىڭ دۇنياغا قايتىپ بۇ ئىتقا كىرگەنمىكىن دەپ  ئوخشاشكەن،-ئوپمۇ

ئەنگىلىيە پادىشاھى قىزىنى قايىل قىلىپ بۇ ئىتنى گولالندىيە  .دەپتۇ ئوياليمەن،

غا ــ راسىخ ئەپەندىم، لۇپ مېھمانومەن ھىكايىنى سوزلەپ ب. پادىشاھىغا سوۋغا قىپتۇ

روھنىڭ قايتىشىغا ئىشەنگەن كىشىلەر ئادەم ئۆلگەندىن كىيىن روھنىڭ قايتىدىن بىر يېڭى 

ڭ خادىمىنى نىىسمەن ئۈچ نەپەر ئاخبارات ئىدارى. ھاياتلىققا كۆچىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ

نىڭ پەس ھېچبىر ئوخشاشلىق يوق، لىكىن ئۇالر-گىزېمىز، ئېس-كۆردۈم،ئۈچ كىشى ئورۇق

سىلەرنىڭ جۇمھۇرىيەت زۇڭتۇڭى روھنىڭ قايتا . ھەممىسى ئۆزىنى ئەھمەد راسىخ دەيدۇ

 تىرىلىشىگە ئىشىنىپ سىلەرنىمۇ ئىشىنىشكە بۇيرىغان ئوخشىمامدۇ؟ــ 

 :كەلگەن كىشى قايمۇققان ھالدا

بىز سىز بىلەن كېلىشىم  ،بىز ياخشى كىشىلەر مەن ھەقىقىي ئەھمەد راسىخ، ــ خانىم،

 .دېدى-،ىتۈزمەكچ

 مە ئىشىڭىز بار ئىدى؟ېن ،لۇشى مۇھىم ئەمەســ كىمنىڭ ئەھمەد راسىخ بو

ــ  ھۆكۈمەت تەرەپ سىز بىلەن كېلىشىم ھاسىل قىلىشنى بەكمۇ خااليدۇ،بىز بىلىمىز 

مۇسۇلمان  .دىىدھەر خىل ئامالالر بىلەن سىلەرنى ئال مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى

رقىتىلىشى پۈتۈنلەي قېرىنداشالر تەشكىالتىنىڭ سەۋەبىدىن ڭ تانىىسخانىمالر بىرلەشمى

قېرىنداشالر تەشكىالتىدىكىلەرنىڭ ھەممىسى قۇتراتقۇچىالر، بىز ھەقىقەتەن  .بولغان

پەقەت بىزگە  بەك ئاددىي،  سىزبىلەن كېلىشىم تۈزۈشنى خااليمىز،بىزنىڭ تەلىپىمىز
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ئالالھ بىلەن  .پ بەرسىڭىزال بولىدۇقېرىنداشالر تەشكىالتىدىكى ئەزاالرنىڭ ئىسمىنى يېزى

قەسەمكى، زۇڭتۇڭ سىزنىڭ خىزمىتىڭىزنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، ئۇزۇنغا قالماي سىز  بىز 

كۆرىسىز،سىز ئەقىللىق ئايال ،ئالالھ ئۆمرىڭىزنى ئۇزۇن  نىىسبىلەن ھەمكارالشقاننىڭ پايدى

ئاالقىڭىز  قىلسۇن،سىزنىڭ قېرىنداشالر تەشكىالتىنىڭ پىالنى بىلەن ھېچقانداق

ئۇ گېپىنى . رىچىلىقلىرىمۇ يېتىپ ئاشىدۇائۇالرنىڭ سىزگە تېپىپ بەرگەن ئاۋ.يوق

ا قبىلەن ھەمكارلىشىش رەئىس بتۇقۇ سەئىدبىلەن ئىمام  دەيبىۇھداۋامالشتۇردى،ـ ئىمام 

رىنداشالر تەشكىالتىدىكىلەرنىڭ ېئەگەر ق .زۇڭتۇڭ ئۇالرغا ئىشەنمىدى لېكىن تىرىشۋاتىدۇ،

قۇم بىز بىلەن ھەمكارالشقان وچ گەنلىكىنى بىلسىڭىزېمىلەرنى دېىلىق نسىز توغر

شىلەردىن ۇشۇ ھالغا چۈشۇرۇپ قويغان بۇ كىىنى مسسىزنى ۋە ئايالالر بىرلەشمى بوالتتىڭىز،

 .يىراقالشقىنىڭىز ياخشى

 :ئاندىن ئۇنىڭغا مەن كۈلۈپ كەتتىم،

ـ ئىسمىڭىزنىڭ ن ڭ خادىمى نىىسئاخبارات ئىدارى مەن سىزنى مە بۇلۇشىدىن قەتئىينەزەرېـ

ئىسالمنى مۇنداقال چۈشەنگەن مۇسۇلمانالرمۇ سىلەرنى  بىرىنچىدىن، .دەپ ئوياليمەن

لىشىم ېەق بىلەن كھسىلەر باتىلغا ئەگىشىپ تۇرۇپ  ئىسالمدىن يىراق دەپ ئوياليدۇ،

م سىلەر بىردە .بۇل قىلدىڭالروق نىىسپنىڭ ئىدىيىق ۋە غەرتۈزەلەمسىلەر؟ سىلەر شەر

بىردەم بولسا كاپىتالىسىتالردىن ياردەم  ى كۆتۈرۈپ چىقىسىلەر،كوممۇنىزىمنىڭ بايرىقىن

 ۋاتىسىلەر،ۇرنى يوقىتىپ قويڭالۈسىلەر بۇ ئىككى تەرەپ ئوتتۇرسىدا ئۆز سورايسىلەر،

مېنىڭ گەپلىرىممۇ  مەن ناھايىتى سەمىمىي،. سىلەر مۇشۇ ھالىڭالرغا قانۇن تۈزىسىلەر

ئىسالم  .ەنە قايتىدىن چۈشەندۈرۈپ ئولتۇرۇشۇمنىڭ ھاجىتى يوقي ناھايىتى ئېنىق،

 .ھەگىزمۇ سىلەر ئويلىغاندەك ئۇنداق ئەمەس

مەن جۈمەگە  .ھاجىم زەينەبمەنمۇ جۈمە نامىزىغا بارىمەن، ــ ئالالھ بىلەن قەسەمكى،

 .ق قىالتتىبارىمەن،داداممۇ شۇندا
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 غىنىڭىزنى سورىمىدىڭىزمۇ؟ۈمە كۈنىال ناماز ئوقۇيدىجمىشقا ېسىز دادىڭىزدىن ن-

 .مۇسۇلمان بولىمىز دېسەكال« ال ئىالھە ئىللەلالھ»ــ بىز 

ئالالھنىڭ ئالدىدا سىلەرگە  ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىسا دەپال« ال ئىالھە ئىللەلالھ»ــ

 ،پادىشاھلىرىنىڭ دىنىغا ئەگىشىدۇ كىشىلەرنىڭ ھەممىسى ئۇالرنىڭ. ياخشىلىق بولمايدۇ

 !ىشاھىڭالرنىڭ دىنى ئۈچۈن سىلەردىن ھېساب ئالىدۇئالالھ سىلەرنىڭ پاد

 .ۋاتىمەنىــ مەن سىز بىلەن كېلىشىشكە تىرىش

ئازغانالرنى كۆرگەندە ئۇالرنى ھەق  ــ تارىختىن بۇيانقى پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋەزىپىسى،

ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر ئالالھنى قويۇپ ئىبادەت } .دىن ئىسالمغا دەۋەت قىلىش

بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك  جۇدامىز،-تقان بۇتلىرىڭالردىن ئاداقىلىۋا

. سىلەر يالغۇز بىر ئالالھقىال ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ

ئاخىرى قايتىدىغان جاي  ساڭا قايتتۇق، پەرۋەردىگارىمىز ساڭىال تەۋەككۇل قىلدۇق،

كاپىرالرنى بىزگە زىيانكەشلىك قىلىش ! ىگارىمىزپەرۋارد .ڭ دەرگاھىڭدۇرسېنى

ئۇالر بىزگە مۇسەللەت بۇلۇپ،بىزنى كۆتۈرگىلى بولمايدىغان ) ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلمىغىن 

سەن  مەغپىرەت قىلغىن، نىبىز پەرۋەردىگارىمىز، (.ئازاپ بىلەن دىنىمىزدىن چىقارمىسۇن

 {(ئايەتلەر-1-2سۈرە مۇمتەھىنە ) .نھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسە ھەقىقەتەن غالىبسەن،

 :ــ زىيارەتكە كەلگەن بۇ كىشى مېڭىشقا تەمشىلىپ ئورنىدىن تۇرۇپ ئاچچىقالنغانچە

ئەگەر بىز بىلەن ھەمكارلىشىشنى  ــ مەن ئەمدى سىزنىڭ يېنىڭىزغا كەلمەيمەن،

 .دېدى-،ىسىڭىز بۇ مېنىڭ تېلىفۇن نومۇرۇمخال

 .دېدىم مەن-.ــ كېرەك ئەمەس

ھۆكۈمەت قېرىنداشالر تەشكىالتى ئەزالىرىنى چوڭ كۆلەمدە  كۈنى-5ئاينىڭ-6ىلىي-2161

 .قولغا ئالدى
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 باپىئككىنچى   

 بەيئىتىممېنىڭ 
 

يېڭى  مېنىڭ قېرىنداشالر تەشكىالتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىم باشقىالر ئويلىغاندەك

ىتىمنى سۆزلەشكە ۇناسىۋمېنىڭ ئۇالر بىلەن بولغان م .تۇرغۇزۇلغان مۇناسىۋەتلەردىن ئەمەس

مەن مۇسۇلمانالر ئايالالر  يىلى-2152. يىلىدىن باشالپ سۆزلەش كېرەك-2152 توغرا كەلسە

قېرىنداشالر تەشكىالتىنىڭ باش ئورگىنىدا  ئايدىن كىيىن ئالتەقۇرۇپ  نىىسبىرلەشمى

بۇ  .بەننا بىلەن كۆرۈشتۈم ھەسەنۇل شېھىديىن ېكسىيەدىن كېل .كسىيە سۆزلىدىمېل

 .قىقەتەن بىر خاسىيەتلىك كۈن بولغان ئىدىھە

ھەمشىرىلەر بولغان  ىنداشالر تەشكىالتىنىڭ بىر تارمىققېرىمېنى بەننا  ھەسەنۇل

بۇ يېڭىدىن قۇرۇلغان ئايالالر  .تەشكىالتىنىڭ ھەيئەتلىكىگە تەكلىپ قىلدى

 مەن ڭ قېرىنداشالر تەشكىالتى بىلەن بىرلىشىشىدىن دېرەك بېرەتتى،نىىسبىرلەشمى

ئەزالىرى مەن ئايالالر بىرلەشمىسىدىكى پارالمېنت  .بۇنىڭدىن ناھايىتى پەخىرلەنگەن ئىدىم

پارالمېنت ئەزالىرى ئۇالر  .ب بېرىشىم كېرەكلىكىنى ئېيتتىماۋابىلەن مۇھاكىمە قىلىپ ج

 .بىلەن بىرلىشىشكە قارشى تۇردى ۋە ئۇالر بىلەن مەخپىي ھەمكارلىشىش تەكلىپىنى بەردى

گەرچە بىز ھەر  بەننا بىلەن كۆپ قېتىم ئۇچراشتىم، يىن مەن ھەسەنۇلېشۇنىڭدىن ك

بىزنىڭ ئىسالمىي مۇناسىۋىتىمىزگە  ئىككىمىز ئۆز پىكرىمىزدە چىڭ تۇرغان بولساقمۇ،

چىلغان ئەڭ ېڭ باش ئورگىنىدا ئنىىسئايالالر بىرلەشمى .ئازراقمۇ تەسىر يەتمىگەن ئىدى

مەن بۇ تەكلىپنى  ازراق ئاچچىقىنى بېسىش ئۈچۈنىڭ ئبەننان ھەسەنۇل ئاخىرقى يىغىندا،

لېكىن ئۆز نامى  ئايالالر بىرلەشمىسى ھەمشىرىلەر تەشكىالتىنىڭ مەنبەسى بولىدۇ، :بەردىم

 .لۇشى كېرەكوۋە دەۋەتتىكى مۇستەقىللىقىنى ساقالپ قالغان ئاساستا ب

 .ئۇ تولۇق بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇردى مۇرەسسە قىلىشقا بولمىدى،ئەمما 
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 .يىلدىكى ۋەقە يۈز بەردى-2128ئۇزاق ئۆتمەي  ۋاقىت ناھايىتى تېز ئۆتۈۋاتاتتى،

كى مۇسادىرە  تەشكىالت ئەزالىرىنىڭ مال مۈل ۋىتىلدى،تېقېرىنداشالر تەشكىالتى تارقى

ھەمشىرىلەر . تەشكىالت تارمىقىدىكى ئورگانالرمۇ تاقالدى .تاشالندىزىندانغا  قىلىنىپ

ھەمشىرىلەر  .دىمەت قىلغان ئىزتىپ ھالدا ياخشى خىاكتەشكىالتى بۇ جەرياندا ئ

مەن نۇرغۇن ئەھۋالالرنى  ى،مېنىڭ نەۋرە سىڭىم ئىد جۇبەيلىتەشكىالتىدىكى تاھىيە 

بەننانىڭ دېگەنلىرىنىڭ توغرىلىقىنى  بۇ چاغدا مەن ھەسەنۇل. ن بىلگەن ئىدىمئۇنىڭد

 لىقىنى چۈشىنىپ يەتتم،ھېس قىلىپ ئۇنىڭ نېمىشقا پۈتۈنلەي بىرلىشىشتە چىڭ تۇرغان

 ڭنىسقېرىنداشالر تەشكىالتى تارقىتىلغان كۈنىنىڭ ئەتىسى مەن ئايالالر بىرلەشمى

 ھەسەنۇل بەننائىشخانىسىغا يەنى مەن  انگرباش ئو (مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى)

 .بىلەن يىغىن ئاچقان ئاچقان ئىشخانىغا كەلدىم

ھەممە  ئۇنىڭ دىگەنلىرى توغرا ئىكەن، يىغلىدىم،قوللىرىم بىلەن يۈزۈمنى توسۇپ بىر ھازا 

ھەممىمىز بىرلىكتە مەسئۇلىيەتنى  مۇسۇلمانالر ئەسلى ئۇنى قوللىشىمىز كېرەك ئىدى،

غان ئىسالم قۇرئاننى قانۇن قىل ئۈستىمىزگە ئېلىپ ، ھەقىقىي بىر مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن،

مەندىن غەيرەتلىك ۋە  زمەتتەخىئۇ  رەش قىلىشىمىز كېرەك ئىدى،ۈدۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن ك

لۇشقا ومۇسۇلماندا ب رجەسۇرلۇقى ئەسلى ھەر بى ،ىڭ باتۇرئۇن مەندىن ئوچۇق ئىكەن،

  .گىشلىك خىسلەتلەر ئىدىېت

مەن ئۇنىڭدىن  ئاالقىلىشىپ بېرىشنى ئېيتتىم، ف بىلەنىز سەيىفمەن كاتىپىمغا ئابدۇلھا

ننا بىلەن ئەڭ ئاخىرقى قېتىم اكى خەۋەر يەتكۈزۈپ مېنىڭ بەاغزغا ئھەسەنۇل بەننا

ئۇ بەننانىڭ ساالم ۋە  ئۇچراشقاندىكى ۋەدەمنىڭ ئېسىمدە ئىكەنلىكىنى  ئېيتقان ئىدىم،

دىن ئۆزىنىڭ جۇبەيلى غەززالىئىنىم مۇھەممەد  نمە يىنېئېلىپ كەلگەندىن ك نىىسدۇئا

ى مۇنداق خەتنىڭ مەزمۇن ياكى ئايالىنىڭ بەنناغا بىر خەت يەتكۈزۈپ بېرىشنى ئۆتۈندۈم،

 :ئىدى
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 :بەننا ى ئىمام ھەسەنۇلسەئىد»

بۈگۈن ئالالھقا بويسۇنۇش ۋە ئىسالم دەۋىتى قىلىشتىن باشقا  زالىزغە زەينەبمەن 

 ھازىر سىز ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈننى سىزگە تاپشۇىمەن، ۈمھەممىدىن يىراقالشقان ھالدا ئۆز

بەلگىلەيدىغان بىردىنبىر  بۇ ئۈممەتنى ئىسالمغا چاقىرىشتا نېمە قىلىش كېرەكلىكىنى

 «.يورۇقىڭىزنى كۈتىمەنسىزنىڭ يول ،كىشى

باش ئورگىنىغا  قېرىنداشالرئۇيۇشمىسىنىڭزدىن مۇسۇلمان ېڭا تىم مائۇزاق ئۆتمەي ئىن

بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىش شۇنداق تاسادىپىي ئىدى  شىشىمنى ئېيتتى،ۈبېرىپ ئىمام بىلەن كۆر

مەن  .لەن ئورگاننىڭ پەلەمپىيىدە كۆرۈشتۈمئورۇنالشتۇرۇش بويىچە مەن ئۇنىڭ بى ،

 :ئۇنىڭغا قول بېرىپ

ەت قۇرۇش ئۈچۈن مەن ئىسالمىي ھاكىمىي ــ ئالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،

 نىىسبىرلەشمى مۇسۇلمان خانىمالر .قېنىمدىن كېچىشكىمۇ رازىمەن، ئۆزەمنى ئاتايمەن

 .دېدىم -.مەنشتۈرۈشكە قوشۇلىرلەا بىئۇيۇشمىسىغقېرىنداشالر 

بىراق ئايالالر بىرلەشمىسى ھازىرقى ھالىتىدە  بۇل قىلىمەن،وق بەيئىتىڭىزنىــ 

يىنكى ئۇچرىشىنى ئىنىمنىڭ ئۆيىگە ئورۇنالشتۇرۇپ ېبىز ك. دېدى ئىمام -.ىۋەرسۇنرتۇ

 .ئايرىلدۇق

ۋە قېرىنداشالر تەشكىالتىنى  نەھھاسى ۋەزىپە جئىمام بەننا ماڭا تاپشۇرغان تۇن

 .بۇ ۋاقىتتا ھۆكۈمەت خىزمىتىدىن چېكىنگەن ئىدى نەھھاسمۇستافا  .رۇش ئىدىياراشتۇ

 .مەن ئاالقىچى بولدۇم يىن ئەمىن خەلىل بۇ ئىككى گۇرۇپپىنى ياراشتۇرۇشقا تەيىنلەندى،ېك

ئەمىن خەلىل جىددىيلەشكەن ھالدا مېنى  يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ بىر كېچىسى-2121

نى بۇ ھەسەنۇل بەننازدىن ھەرىكەتكە كېلىپ ېت ال،دىىدئىشىك ئال ئىزدەپ كېلىپ،

تىشى ېئۇنداق بولمىغاندا ئۇنىڭ ھاياتىغا خەۋپ ي دۆلەتتىن كەتكۈزۋىتىش كېرەك،

مەن تېزال بۇ ئىشنى ئورۇنالشتۇردۇم ۋە ئىنىم ئارقىلىق بۇ خەۋەرنى  .مۇمكىن،دېدى



 

~ 38 ~ 
 

سىز ئۆزۈم ئىمام بىلەن مەن ئامال. بىراق ئىنىممۇ قولغا ئېلىنغان ئىدى يەتكۈزمەكچى بولدۇم،

گىپ ېمەن ئىمامنىڭ ئوق ت .ىمدبىراق مەن تولىمۇ كىچىككەن ئى ئاالقىالشماقچى بولدۇم،

ئۇنىڭ ئەھۋالىنىڭ خېلى  ،ختۇرخانىغا ئېلىپ كېتىلگەنلىكىنىيارىالنغاندىن كىيىن دو

منىڭ ئەلەيھىسساال ئۇزۇن ئۆتمەي ئۇنىڭ روھىنىڭ پەيغەمبىرىمىز .ئېغىر ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇم

 .روھىغا قوشۇلۇپ ئالالھنىڭ دەرگاھىغا كۆتۈرەلگەنلىكىنى ئاڭلىدۇق

كىنى يوشۇرۇش مەن ئۈچۈن ئۇنىڭ قاتىلىغا بولغان ئۆچمەنلى بالندىم،اناھايىتى ئاز

 .يىن ئىدىىتولىمۇ ق

خانىمالر  مۇسۇلمان. ئۇزۇن ئۆتمەي كۆپ پارتىيە بىرلەشمە ھۆكۈمىتى قۇرۇلدى

سوتقا ئەرز  كاتلىققا تەكلىپ قىلىپوئابدۇلفەتتاھ ھەسەننى ئادۋبىز  ىرلەشمىسى تاقالدى،ب

سوت بىرلەشمىنى قايتا  ئىدى، تىسەيىن سىررى ھۆكۈمىتى ۋاقيىلى ھۈ-2114 .قىلدۇق

يىن خافىد ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلىشى بىلەن ېك .ئەسلىگە كەلسە بولىدۇ دەپ ھۆكۈم قىلدى

 .ئەسلىگە كەلدى نىڭ باشالمچىلىقىدادەيبىۇھقېرىنداشالر تەشكىالتىمۇ مۇرشىد ھەسەنۇل 

مەن ئوچۇق ھالدا دەۋەت ئىشلىرى ئۈچۈن قېنىمنىمۇ ئايىمايدىغانلىقىمنى جاكارلىماقچى 

 .لېكىن پەيت پىشىپ يېتىلمىگۈچە ھەرىكىتىمىز يوشۇرۇن بولۇشى كېرەك ئىدى بولدۇم،

ىغا ھەدىيە تەشكىالت ئشخانىس نىىسم ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئۆي جاھازىۈئۆيۈمدىكى ئۆز

چ ئېلىپ بېرىلىۋاتاتتى ،بىر كۈنى ئابدۇلقادىر ئەۋدا تىن-ئىشالرنىڭ ھەممىسى تىپ .ىلدىمق

 :گەچربىلدۈىتىنى ئۇ مىنىڭ سوۋغامغا رەھم ،دىمېنى زىيارەت قىلغىلى كەل

ـــــ ســـىزنىڭ قېرىنداشـــالر تەشـــكىالتىمىزنىڭ بىـــر ئەزاســـى بـــولغىنىڭىزدىن تولىمـــۇ 

 .دېدى-.خۇشالمىز

 .لۇشنى ئارزۇ قىلىمەنونېسپ قىلسا سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ب ــ ئالالھ

 .دېدى ئۇ مەمنۇنىيەت بىلەن-.، ئەلھەمدۇلىلالھسىزــ سىز ئاللىبۇرۇنال بىزنىڭ ئەزايىمىز

كىـيىن . مەن قېرىنداشالر تەشكىالتى ئەزالىرى بىلەن دوستانە مۇناسىۋەت ئورناتقان ئىـدىم
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ۆزگىرىشـتىن بىـر ھەربىـي ئ. ىش ئېلىـپ بـاردىمۇھەممەد ناجىب ھەربىي سىياسىي ئۆزگىر

مىسـىردا زىيـارەتتىكى ۋاقتـى  سـالسـەئۇدى پادىشـاھى ئابـدۇلالھ فەي نەچچە كـۈن بـۇرۇن

، سىراجىددىن، شەيخ باقۇرا ۋە مېنىڭ سالمۇھەممەد ناجىب پادىشاھ ئابدۇلالھ فەي. ئىدى

اشـالر تەشـكىالتى ۋە باشـتا قېرىند. بىلەن مېنى يوقالپ كەلگەن ئىـدى زالىزغەئىنىم ئەلى 

ـــدۇق ـــنى قوللى ـــي ئۆزگىرىش ـــۇ ھەربى ـــى ب ـــالالر بىرلەشمىس ـــن. ئاي ـــيىن مەن ئىش ىڭ كى

. ئىشــنىڭ تەرەققىيــاتى بىــز ئويلىغانــدەك بولمايۋاتــاتتى ،ئەپلەشــمەيۋاتقانلىقىنى ســەزدىم

مەن . ھەربىي ئۆزگىرىش بىز تىرىشىپ دۆلەتنى قۇتقۇزماقچى بولغـان ئىـنقىالب ئەمەسـكەن

ھۆكـۈمەت تەرەپ قېرىنداشـالر تەشـكىالتىدىكى بىـر . ئېيتتىم غانى قېرىنداشالركۆز قارىشىم

ئۆتۈشـكە چاقىرغانـدا، ئايـالالر  نىىسـنەچچە قېرىندىشىمىزنى ھۆكۈمەت خادىملىقى ۋەزىپى

قېرىنداشـالر تەشـكىالتىدىن ھېچقانـداق . ژۇرنىلىدا ئۆز كۆز قارىشىمنى ئوتتۇرىغـا قويـدۇم

. انۇن قىلمىغان ھۆكـۈمەتكە قەسـەم بېرىـپ خىـزمەت قىلمىـدىئالالھنىڭ قانۇنىنى قم ئادە

ــدۈرۈلەتتى ــكىالتىدىن چېكىن ــالر تەش ــا، قېرىنداش ــپ قالس ــۇنداق قىلى ــرەرى ش . ئەگەر بى

ــدانىنى  ــۆز مەي ــا قارشــى ئ ــڭ   پىالنىغ ــۇ ھۆكۈمەتنى قېرىنداشــالر تەشــكىالتىدىكى ئەزاالرم

 .                          ئىپادىلىدى

ۋدا مەن بىلەن كۆرۈشۈپ مېنىڭ بۇ ئىش توغرىسىدا ماقالە يېزىشنى ئابدۇلقادىر ئە

. ىپ بىر نەرسە يازمىدىممەن قىسقا ۋاقىت ئۆزۈمنى بېسىۋىل. كېچىكتۈرۈشۈمنى سورىدى

ئابدۇلقادىر ئەۋدا مېنى يەنە . بۇ ئىشنى ناھايىتى مۇھىم بىلىپ يەنە يېزىشقا كىرىشتىم لىكىن

مەن ئۆزۈمنىڭ . ماقالە يازماسلىققا بۇيرىغىنىنى ئېيتتىنىڭ مېنى دەيبىۇھيوقالپ كەلدى ۋە 

مەن ئۇنىڭ ئىز باسارىغىمۇ بويسۇنۇشۇم . ئەسلىدىم بەيئىتىمنىئىمامغا بەنناغا بولغان 

 .شۇڭالشقا مەن يەنە يېزىشتىن توختىدىم. كېرەك ئىدى

 ەنم. ىنلەپ تۇرغان ئىدىمېنىڭ ھەرىكىتىمنى تىزگ بەيئىتىمشۇنىڭدىن كىيىن مېنىڭ 

ئۇنۇتمىغان ئىدىم، ھەتتا ۋېنادىكى تىنچلىق  بەيئىتىمنىشەخسىي ئىشلىرىمدىمۇ 
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 .نىڭ رۇخسىتىنى ئېلىپ باردىمھەسەن ھۈدەيب يىغىنىغىمۇ مۇرشىد

 نىقاب ېئلىپ تاشالندى
 

شەرمەندىچىلىك ۋە بااليى ئاپەت بىلەن تولغان . ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتىئاستا -ئاستاۋاقىت 

. ناسىرنىڭ نىقابى ئېلىپ تاشالندىئابدۇ ز بېرىشى بىلەنيىلىدىكى ۋەقەنىڭ يۈ-2116

ئۇنىڭ ئىسالمغا، ئىسالمىي دەۋەت ۋە دەۋەت باشالمچىلىرىغا بولغان دۈشمەنلىكى 

ھۆكۈمەت ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ يۇقىرى قاتالمدىكى رەھبەرلىرىنى ئېتىپ . ئاشكارىالندى

يىلى ئەنگىلىيە -2112 ،ادۋىر ئەبۇنىڭ ئىچىدە ئابدۇلقاد. ئۆلتۈرۈش بۇيرىقى چىقاردى

بولغان ئەزھەر ئۆلىماسى  ئالماقچى تەرەپ ئون مىڭ ياۋرو چىقىرىپ تىرىكىنى ياكى ئۆلۈكىنى

ىنى تۇتۇپ ئەنگىلىيەگە تاپشۇرۇپ لكىم مۇھەممەد فەرغە. لى بار ئىدىمۇھەممەد فەرغە

چكىم ھې ىدىۋقنى چىقىرىئەمدى مىسىر ھۆكۈمىتى بۇ بۇيرۇ. بەرسە، نۇرغۇن مۇكاپات ئاالتتى

م بىز بۇ ئىسال. ساناقسىز ئۆلتۈرۈش بۇيرىقى چىقىرىلدى-سان ،بۇ پۇلنى ئالمايدىغان بولدى

 .لىرىمىزنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالمايمىزشېھىدئۈچۈن جېنىنى قۇربان قىلغان 

لىكىن . مۇ ئۆلۈمگە بۇيرۇلغان ئىدىدەيبىۇھھەسەنۇل  مۇرشىد ھەتتا ئۇلۇغ مۇجاھىد ئىمام

سىلى قوزغىلىپ دوختۇرخانىغا كىرىپ قالغان ھەمدە دوختۇرمۇ ئۇنىڭ ئاران ئۇنىڭ يۈرەك كې

. نەچچە كۈنلۈك ۋاقتى قالغانلىقىنى ئېنىقلىغىنى ئۈچۈن بۇ بۇيرۇق ئىجرا قىلىنمىغان ئىدى

نىڭ دەيبىۇھەسەنۇل ھ يىنكى كۈنلەردە گېزىتلەردىن مۇرشىدېناسىر كئابدۇبۇنى ئاڭلىغان 

باشقىچە بىر  نىڭكىن ئالالھېل. ەززا بولغانىدىئۆلۈم خەۋىرىنى كۆرۈشكە تەق

ئالالھ بۇ . مۆجىزە بىلەن ھايات قالدى دەيبىۇھئىمام . ئورۇنالشتۇرۇشى بار ئىدى

زۇلمەت بىلەن تولغان جەمئىيەتتە مۇسۇلمانالر ئۈچۈن خىزمەت قىلىش، ئىسالم -قاراڭغۇ

ۇ نۇرغۇن كېسەل ۋە گەرچە ئ. ساقلىدى دااش بولۇش ئۈچۈن ئۇنى ئۆز پاناھىدەۋىتىگە ب

 نىىسدىاقىستاق ئازابىنى تارتقان بولسىمۇ، ھەق يولىدا ئۆزىنىڭ پوالتتەك ئىر-قىيىن
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ئۇالر ئىمامنى يەنە قالدى، ناسىرنىڭ چوماقچىلىرى بۇ مۆجىزىگە ھەيران . قىلدىنامايەن 

ن ئىنسان قېلىپىدىن چىققان قىيناشالر بىلەدا ېرالگ گەرچە ئۇ ھەربىي . تۈرمىگە قامىدى

ناسىر ۋە ئۇنىڭ  ،قىينالغان بولسىمۇ، ھەق يولىدا تەۋرەنمەستىن چىڭ تۇردى

ئۇ ھۆكۈمەتكە ساداقەتنامە يېزىپ بەرسىال . غالچىلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆرگىچە ياشىدى

بەزى ئۆلىماالر ئىمامنىڭ بۇنداق قىلسا بولىدىغانلىقىغا پەتىۋامۇ . تىاليئۆيىدە تىنچ ئارام ئاال

 . ن ئۇ بۇنداق قىلىشقا قوشۇلمىدىكىېل. بەرگەنىدى

ئۇنىڭ بولىۋاتقان ئىشالرغا چىدىماي ساداقەتنامە يېزىشقا ئۈندەۋاتقان كىشىلەرگە قىلغان 

ئۇالر ئىمام . جەسۇر، كەسكىن، تەرىپلەشكە ئەرزىگۈدەك سۆزلىرى ھېلىمۇ ئېسىمدە

ېچكىمنى مەن ھ»: نى ئۇالرنىڭ دېگىنىگە قوشۇلۇشقا ئۈندىگەندە، ئۇ جاۋابەندەيبىۇھ

كىن سىلەرگە شۇنى ېل. مەن بىلەن بىللە بولۇشقا زورلىمايمەن ساداقەتنامىنى رەت قىلىپ

كى بۇرچىمىزنى قانداقتۇر ساداقەتنامە بىلەن ئورۇنلىغىلى دىىددېمەكچىمەنكى، ئالالھ ئال

 « .بولمايدۇ

ىرنىڭ ئۇ ناس. يېشىدا، تۈرمىدىكى ۋاقتىدا قىلغان ئىدى 84بۇ سۆزلەرنى  دەيبىۇھئىمام 

 .تىلگەن ئەزاسى ئىدىېۋۇر تەشكىالتىنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا قويئۆلۈمىدىن كىيىن قېرىنداشال

 

!چۇقانالر مېنى مەجبۇرىيەتكە ۈئندەۋاتىدۇ  
 

يېتىم قالغان بالىالرنىڭ . يىلى مەن قايتىدىن دەۋەت ئىشلىرىغا چۆكتۈم-2111

رنىڭ ۋە بالىلىرى ناسىر ئايالال لغانى بىلەن يولدىشىدىن ئايرىچۇقانلىرى، تۈرمە پاسىل

. پەريادلىرى يۈرىكىمنى مۇجىماقتا ئىدى-ئانىالرنىڭ ئاھۇ-تىلگەن ئاتاېۋۈتەرىپىدىن ئۆلتۈر

مەن بۇ يوقىتىشالرغا، ئاچلىقالرغا، ئىگىدارسىزچىلىقالرغا، بۇرۇقتۇرمىچىلىقالرغا نىسبەتەن 

بۇ يۈك . يىۋاتاتتىكۈنگە كۆپى-ئۇالرنىڭ سانى كۈندىن. مەجبۇرىيىتىم بار دەپ ئويلىدىم
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تىتالرغا خېلى پۇل نۋېرسۇمەكتەپلەر ۋە ئ. لىق قىلىۋاتاتتىمېنىڭ يالغۇز كۆتۈرىشىمگە ئېغىر

مەسىلە تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ . ئىجارىكەشلەر ئۆي ئىجارىلىرىنى سۈيلەۋاتاتتى. ىكېتەتت

چىققاندا ئەھۋال تېخىمۇ يىلى بىر نەچچە قېرىندىشىمىز تۈرمىدىن -2116. كەتتى

 .ئۇالر جىددى پۇل، يىمەكلىك، تۇرالغۇغا مۇھتاج ئىدى ،لەشتىتەس

ئەزھەردىكى ئاز ساندىكى تەقۋادار، ئىخالسمەن كىشىلەردىن بىرى ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە 

 مەن داۋاملىق ئۇنىڭدىن دەۋەت. بولغان ئۇستازىم مۇھەممەد ئەدۋاننىڭ قېشىغا باردىم

ئەينى ۋاقىتتا ئۇمۇ ماڭا ئوخشاش، . ئاالتتىمھەققىدە تەلىم  ۋە ئىسالمىي بىلىملەر ھەققىدە

يىنچە ېبىرلەشتۈرمەسلىكنىڭ كئۇيۇشمىسىغا قېرىنداشالر  نىىسبىرلەشمى خانىمالرمۇسۇلمان 

ھەسەنۇل ئۇ مېنىڭ ئىمام . تەشكىالتقا تېخىمۇ كۆپ پايدىسى تېگىدۇ دەپ ئويلىغان ئىدى

 . بىلەتتى ھەم قوللىغان ئىدى بەيئىتىمنىبەنناغا بولغان 

رۈلگەن تەشكىالت ئەزالىرىنىڭ مەن ئۇنىڭغا ناسىر تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ۋە ئۆلتۈ

قىلىشقا تېگىشلىك دەپ ئويلىغان ئىشالرنى قىلىۋاتقىنىمنى  ئۆزۈمڭ ئەھۋالىنى ۋە نىىسلىېئائ

 :شەيخ مېنىڭ باشلىرىمغا سۆيۈپ. ئېيتتىم

لغانلىرىڭىز ئۈچۈن سىزنى ئالالھ قى. ئۇالرغا ياردم بېرىشتە ھەرگىز ئىككىلەنمەڭ-

ڭ ماڭا بولغان نىىسئۇنىڭغا ئەھۋالىمنى ۋە ئايالالر بىرلەشمى. دېدى-پاناھىدا ساقلىسۇن،

 :ئۇ مېنىڭ ۋەزىپەمنى ئەسكەرتىپ. تەكىتلىدىم نىىسئىشەنچى

. ھازىر بۇ سىزگە ئېنىق بولغان ۋەزىپە، ھەرقانداق تىرىشچانلىقنى ئىسراپ قىلماڭ-

ئالالھ خالىسا ئاشۇ . ئالالھ ئوتتۇرىسىدىكى مەخپىيەتلىك بولسۇن قىلغانلىرىڭىز سىز ۋە

ئالالھتىن قالسىال . يۇلتۇزلىرى ىبەخىتسىز تەشكىالت ئەزالىرى دەل ئىسالمنىڭ قۇتقازغۇچ

 دىن كەلگىنىنى قىلىڭىزڭىئۇالر ئۈچۈن قول. ئۈمىدىمىزئەنە شۇ ئىخالسمەنلەر بىزنىڭ 

 .دېدى ،زەينەب

بېرىدىغان نەرسىلەرنى . قىلدىم نىىسن كەلگەننىڭ ھەممىھەقىقەتەن مەن قولۇمدى
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ئىككى ئادەمنىڭ باشقىالرغا تاپشۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن بېرەتتىم ھەمدە بۇنى -بىر

مەن قىلىۋاتقان ئىشالرنى  اشۇڭ. مباشقىالرنىڭ ھاۋالىسى بىلەن قىلغانلىقىمنى ئېيتاتتى

 . ھېچكىم بىلمىگەنىدى

نىڭ ئايالىنىڭمۇ بۇ دەيبىۇھھەسەن  مۇرشىد ھىديىن مەن ھۆرمەتكە سازاۋەر مۇجاېك

يەنە ھەمشىرىلەر . ئائىلىلىكلەر ئۈچۈن نۇرغۇن تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى بىلدىم

ڭ ، ھەمشىرىلەر تەشكىالتىنىاشماۋىئئايالى  دىننىڭالتىدىكى مۇجاھىد مۇنىرىتەشكى

قۇتۇب، فەزىيە بەكىر،  دە، ئامىنە قۇتۇب، ھەمىدەيبىۇھل باشلىقى ئامىرا، خالىدە ھەسەنۇ

قاتارلىقالرمۇ  دەيبىۇھ، تەھىييە سۇاليمان دەيبىۇھ ھەسەنۇل ئامىنە جەۋھەرى، ئالىيە

 .خېلى كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ئىدى

، ھەمىدە دەيبىۇھمەخپىي ھالدا خالىدە  ،ڭىيىشكە باشلىدىئاالقە دائىرەم كېئاستا -ئاستا 

چاقىسىز قالغان يېتىمالر -بۇنىڭ ھەممىسى شۇ ئىگە. ىمۋە ئامىنە قۇتۇبالر بىلەن ئاالقىالشت

 .ئۈچۈن ئىدى

 

 ائبدۇلفەتتاھ ىئسمايىل
 

 يىلى ھەج مەزگىلىدە -2112تۇنجى قېتىم  ئابدۇلفەتتاھ ئىسمايىل بىلەن ەن م

بىرلەشمىسىدىكىلەرنى باشالپ، سەئۇدى ئەرەبىستانغا  خانىمالرمەن مۇسۇلمان . كۆرۈشتۈم

يۈزلىرى  غەززالىئىنىم مۇھەممەد  ،ۋىس پورتىغا كەلگەن ئىدىمھەجگە بېرىش ئۈچۈن سۇ

 :بىرى بىلەن يېنىمغا كەلدى ۋە ئۇ كىشىنى تونۇشتۇرۇپ بەستلىك ،نۇرلۇق

ھەسەنۇل ئىمام  شېھىد تەشكىالتىنىڭ  قېرىنداشالر. بۇ ئابدۇلفەتتاھ ئىسمايىل بولىدۇ-

ئىمام ماڭا  ىنەتتى،تولىمۇ ئىش م ئۇنىڭغائىما. ئەزالىرىدىن بىرىبەننا ياخشى كۆرىدىغان 

 .دېدى-ئۇنى سىزگە مۇشۇنداق تۇنۇشتۇرىشىمنى ئېيتقان،
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 پاراخوتقائابدۇلفەتتاھ ئىسمايىل ماڭا ساالم بەرگەندىن كىيىن، ئۆزىنىڭمۇ بىز بىلەن بىر 

 .ئېيتىپ بىزدىن ئايرىلدى ىقىدىغانلىقىنىچ

مەن . ە قاراپ يۈرۈپ كەتتىپورتتىن يىراقالپ، مەنزىلگ پاراخوت، چىقتۇق پاراخوتقا 

بىرلەشمىدىكىلەرنى ئورۇنالشتۇرۇش بىلەن ئاۋارە بولۇپ، چۈشلۈك تاماقتىن كىيىن ئاران 

كىرىشكە رۇخسەت قىلغان ، ئىشىك چېكىلدى تۇيۇقسىز.ئۆز بۆلۈمچەمگە ئارام ئېلىشقا كىردىم

ىال قارشى مەن ئۈچ قېتىم رۇخسەت قىلغاند. قايتا ئۈچ قېتىم چېكىلدى-بولساممۇ، قايتا

ئۇ ماڭا ساالم قىلغاندىن . ئۇ ھېلىقى ئىنىم ماڭا تونۇشتۇرغان كىشى ئىدى. تەرەپ كىردى

بەنناغا بەرگەن ھەسەنۇل  ئاخىرىدا ئىمام يۈرۈپ  كىيىن، مېنىڭ ئۇزۇن ۋاقىت قوشۇلماي 

مەن ئۇنىڭدىن نەدىن ئاڭلىغانلىقىنى سورىسام، ئۇ . بىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى بەيئىتىمنى

ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالرنى سورىسام، ئۇ ئالالھ خالىسا .نا ئۆزى دېگەنلىكىنى ئېيتتىم بەنئىما

مەن بىلەن مەككىدە كۆرۈشۈپ، بەننانىڭ مەندىن نېمىلەرنى كۈتىدىغانلىقى توغرىلىق 

 .پاراڭلىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى

ئويلىشىپ ئۇنىڭ سۆزلىرى ئاددى ۋە سىلىق بولسىمۇ، بۇيرۇق تەلەپپۇزى ئالغان بولۇپ، 

كى دېدىدىخالىسا بىرلەشمىنىڭ مەككە ياكى جمەن ئۇنىڭغا ئالالھ . بېقىشقا ئورۇن يوق ئىدى

ۋە  اشماۋىئمەن شەيخ ، سورىدى سېنىئۇ ئادرى. تۇرۇشلۇق ئورنىدا كۆرۈشۈشنى ئېيتتىم

شۇالرغا بېرىپ  نىسئادرى. ئۇ تونۇيدىغانلىقىنى ئېيتتىمۇستافا ئالىمنى تىلغا ئالدىم، 

 .ئۇ ساالمدىن كىيىن ئايرىلدى. غىنىمنى ئېيتتىمقويىدى

شەيخ مۇھەممەد  سىمۇفتىسەئۇدى امىزىدىن كىيىن، زۇلھەججىنىڭ بىر كەچلىكى، شام ن

بىز مەن سەئۇدى پادىشاھىغا سۇنماقچى بولغان . ئىبراھىم بىلەن ئۇچرىشىشىم بار ئىدى

 قىلىشتۇق، ى مۇالھىزەاناتنامەمنڭ مۇھىملىقى توغرىسىدىكى باينىىسقىزالرنىڭ تەربىيە

ئۇالرنىڭ تېزراق بېجىرىشىنى ،ەپكە پايدىلىق تەرەپلىرىنى سۆزلئۇنىڭغا بۇ ئىشنىڭ دۆلەت

، باياناتنامىنى ئۇنىڭ پادىشاھقا كە سوزۇلغان بۇ سۆھبەتتىن كېيىنككى سائەتسۈيلەپ، ئى
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بىرى ساالم  تۇيۇقسىز. ماڭدىم قاراپ بېرىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا تاپشۇرۇپ بېرىپ، بابۇلساالمغا

كەبىگە مېنىڭ . ، قارىسام ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىل ئىكەن بىلەن مېنى چاقىردى

نى تاماملىغاندىن كىيىن، ئىككى پبىز تاۋا. مەن بىلەن بىللە باردى كېتىۋاتقانلىقىمنى بىلىپ

 .ئاندىن كەبە ئىشىكىگە قاراپ ئولتۇرۇپ پاراڭالشتۇق. رەكەت ناماز ئوقۇدۇق

دەپ سورىدى -الر تەشكىالتىنىڭ تارقىتىلغانلىقىغا قانداق قارايسىز؟قېرىنداشمۇسۇلمان -

 .ئۇ مەندىن

 .بۇ ئىسالمغا ئۇيغۇن ئەمەس-

 .مەن سىز بىلەن دەل مۇشۇ ئىش توغرىسىدا پاراڭالشماقچى-

ئۇ ئۇ . ھەج ئۆمىكى تۇرۇشلۇق ئورۇنغا بېرىپ پاراڭلىشىشىنى ئېيتتىم ئۇنىڭغا مەن

ئۇنى  ئىشپىيونلىرىنىڭئىكەنلىكىنى، ناسىرنىڭ يەرنىڭ پاراڭلىشىشقا ئەپسىز 

شەيخ  شۇنىڭ بىلەن بىز تەقۋادار. تتىئېي ئەنسىرەيدىغانلىقىنى تېپىۋىلىشىدىن

لېكىن ئۇ . بىز شۇ يەردە كۆرۈشتۇق. ساالھۇلقەززازنىڭ ئىشخانىسىدا كۆرۈشۈشكە كېلىشتۇق

ئىشارە قىلىپ بىنى كەباشقا يەردە كۆرۈشسەك ياخشى بولىدىغىنىنى ئېيتىپ، ئاستاغىنە 

 .ئايرىلدى

سۈننەت نامازدىن كىيىن، بىز زەمزەم بۇلىقىغا يېقىن يەردە . بىز شۇ يەردە كۆرۈشتۇق

ئۇ قېرىنداشالر تەشكىالتىنى تارقىتىشنىڭ پۈتۈنلەي خاتا . ئولتۇرۇپ پاراڭالشتۇق

ئىكەنلىكىنى، بىزنىڭ تەشكىالتنى قايتىدىن قۇرۇپ، ھەركەتلىرىمىزنى ئەسلىگە 

نى ھۇدەيبى بىز ھەجدىن قايتىپ، ئىمام ھەسەنۇل. ۈرىشىمىز كېرەكلىكىنى ئېيتتىكەلت

: ئايرىلىش ئالدىدا ئۇ. ئىزدەپ، قايتا ھەرىكەتلىنىشكە ئۇنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىشقا كېلىشتۇق

قېرىنداشالر ، قىلىمىز لۈرەشئالالھ يولىدا ئاداققىچە  ،بىز بۇ ئۇلۇغ جايدا ۋەدە بېرەيلى»

خىزمەت قىلىشنى خالىمايدىغانالرنى ئورنىنىڭ . تىدىن قۇرۇپ چىقىمىزتەشكىالتىنى قاي

 .دېدى« .تۆۋەن بولىشىدىن قەتئىنەزەر تەشكىالتتىن چىقىرىمىز-يۇقىرى



 

~ 46 ~ 
 

قىلىمىز ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلىمىز دەپ قەسەم  لۈرەشبىز ئالالھنىڭ دەۋىتى ئۈچۈن 

 .ئۇزۇن ئۆتمەي مەن مىسىرغا قايتىپ كەلدىم. قىلدۇق

 

ت قىلىش تەستىقالندىھەرىكە  
 

يىلىنىڭ باشلىرى، مەن ئابدۇلفەتتاھ ئىسمايىل بىلەن ئۆيۈمدە ۋە ئىشخانامدا كۆپ -2118

مۇسۇلمان . بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىنى مۇالھىزە قىلىشاتتۇق. قېتىم كۆرۈشتۈم

. شەرىپىنى قايتۇرۇپ كېلىشكە تىرىشاتتۇق-، بۇرۇنقى شاننىىسئۈممىتىنىڭ توغرا ئەقىدى

ىز يولىمىزنىڭ قۇرئان ۋە سۈننەتكە ئۇيغۇن بولىشى ئۈچۈن، ئالدى بىلەن پەيغەمبىرىمىز ب

 .ئىزلىرىنى ئۆگىنىشنى ئويالشتۇق-ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ئىش

بىزنىڭ پىالنىمىز ئالدى بىلەن ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنى خااليدىغانالرنى يىغىپ 

 .بىزنىڭ قوشۇنىمىزغا قوشۇش

نۇرغۇن ئىزدىنىشلەر ئارقىلىق ناسىرنىڭ تەشكىالتنى تارقىتىۋىتىشى پۈتۈنلەي خاتا بىز  

ۋە ئالالھنىڭ قانۇنىنى قانۇن  چىقتى ئۇ ئىسالمغا قارشى ،كەلدۇقيەكۈنگە دېگەن 

قىلمىدى، شۇڭالشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغا بويسۇنۇش مەجبۇرىيىتى يوق ھەم 

 .بويسۇنۇشقىمۇ بولمايدۇ

  نىڭ خىزمىتىمىزنى باشالشقا رۇخسەت قىلىشىنىالدەيبىۇھ مۇرشىد ىز پەقەتھازىر ب

بىر نەچچە قېتىملىق يىغىندىن كىيىن، بىز ئىش باشالشقا رۇخسەت . كۈتۈپ قالغان ئىدۇق

ئابدۇلفەتتاھ ئىسمايىل مىسىرنىڭ ھەممە  نىمىزنىڭ بىرىنجى قەدىمى بويىچەپىال. ئالدۇق

ىغا بېرىپ، كىمنىڭ بىز بىلەن خىزمەت قىلىشقا مۇۋاپىق قىشالقلىر-ئۆلكە، ناھىيە، يېزا

 نىڭ بۇرۇنقىبۇ ئىشنى ئالدى بىلەن تەشكىالت دىغان بولدى،ئىكەنلىكىنى تەكشۈرۈ

. كىيىن ئۇالر ئاساسلىق خىزمەتچىلەر بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ئىدى، ئەزالىرىدىن باشلىدى
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ئۇالر يەنە تۈرمىگە كىرىش  تۈرمىدىن چىققان قېرىنداشالرنىڭ ئىرادىسى سۇندىمۇ يوق،

ېنىنى قۇربان قىلىشقا رازىمۇ، جمۇمكىنلىكى بولغان بۇ ئىشنى قىالالمدۇ يوق، ئۇالر يەنىال 

 بۇالرنى بىلىشىمىز كېرەك ئىدى،

بۇ تەكشۈرۈش خىزمىتى بىزنىڭ دەۋەتكە ھەقىقىي ماس كېلىدىغان ئاساسلىق خادىمالرنى 

ابدۇلفەتتاھ  ھەرقايسى رايونالردىن ئىگەللىگەن مەن ئ. ناھايىتى مۇھىم ئىدى داتېپىشىمىز

ئۇنىڭغا بىز ئۇچرىغان . دوكىالت قىلدىم دەيبىگەۇباش يېتەكچى ھەسەنۇل ھ ئەھۋالالرنى

خىزمىتىڭالرنى داۋامالشتۇرۇڭالر، بەزى »: قىيىنچىلىقالرنى ئىنكاس قىلغىنىمدا، ئۇ

يېڭى ئىشقا تۇتۇش  ازىر بىرسىلەر ھ ،ئەمىلى سىلەرنى ئىككىلەندۈرمىسۇن-كىشىلەرنىڭ نام

 .دەپ جاۋاب بەردى« قىلىۋاتىسىلەر

ئۇ بەزىدە بىز ئۇنىڭغا دوكالت قىلغان مەسىلىلەرنى تەستىقاليتتى، بەزىدە بىزگە يول 

« ئەلمۇھەللە»م تۈزگەن ىزھە ىڭ ئۆگىنىش ماتىرىيالىمىزغا ئىبنئۇ بىزن. كۆرسىتەتتى

 .دىبنى كىرگۈزۈشنى تەۋسىيە قىلدېگەن كىتا

تۈزۈپ  نىىسيىلى بىز نۇرغۇن ئىزدىنىشلەر ئارقىلىق ئىسالم تەربىيىسى پىروگراممى-2111 

ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن، مەن بۇ يەردە ئالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىالاليمەنكى، . چىقتۇق

بىزنىڭ پروگراممىمىزدا مۇسۇلمانالرنىڭ شەخسىي تەربىيىسى، يەنى ھەربىر مۇسۇلماننىڭ 

ىلىشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتى ۋە جاھىلىيەتكە پۈتكۈل ئوخشىمىغان ئالالھ ئالدىدا ب

 .مەزمۇن يوق ئىدى غەيرى ېچقانداقباشقا ھ ئىسالمىي ھاكىمىيەت قۇرۇشتىكى بۇرچىدىن
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 يولدىشىم بىلەن بولغان سۆھبەت
 

كى خىزمىتىمگە ياكى ئائىلىدە دىىتىم مېنىڭ ئايالالر بىرلەشمىسىمېنىڭ بۇ مەخپىي خىزم

كىن مېنىڭ ھۆرمەتلىك يولدىشىم ېل. ئىشلىرىمغا تەسىر كۆرسەتمىدى شقا تېگىشلىكقىل

نىڭ دائىم ئۆيىمىزگە ۋە ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىلالر مۇھەممەد سالىم مۇسۇلمان ياشالر

 :كېلىۋاتقىنىنى كۆرۈپ، مەندىن سورىدى

 قېرىنداشالر تەشكىالتى يەنە ھەرىكەت قىلىۋاتامدۇ؟-

 .دىم قىسقىال قىلىپدەپ جاۋاب بەر-ھەئە،-

مەن ئۇنىڭغا قېرىنداشالر . ئۇ مەندىن ھەرىكەتنىڭ ماھىيىتى ۋە كۆلىمىنى سورىدى

ئۇ مەن بىلەن بۇ ئىشنى قايتىدىن . تەشكىالتىنىڭ قايتا قۇرۇلماقچى ئىكەنلىكىنى ئېيتتىم

 :بىرىمىزگە بولغان ۋەدىمىزنى ئەسلىتىپ-تەھلىل قىلىشقا باشلىغاندا، مەن ئۇنىڭغا بىر

قەدىرلىك ھەمراھىم، مېنىڭ توي تەكلىۋىڭىزگە قوشۇلغاندا، سىزگە نېمىلەرنى -

 دېگىنىم ئېسىڭىزدىمۇ؟

لىكىن مەن سىزنىڭ . سىز بىر قانچە تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىڭىز. ھەئە-

 .ۋاتىمەنىلىكىگە ئۇچرىشىڭىزدىن قورقمۇستەبىتلەرنىڭ زىيانلكەش

سـىز مېنىـڭ ئۆمۈرلـۈك : مەن سىزگە. ئېنىق ئېسىمدەمېنىڭ سىزگە نېمىلەرنى دېگىنىم -

ھاياتىمـدىكى بەزى ئىشـالرنى  شـۇنداق بولغـانىكەن  رايىم بولۇش ئالدىدا تۇرىۋاتىسىزھەم

پلەرنـى ا سـىزگە بـۇ گەشـۇڭ ،سىز بىلەن توي قىلىشـقا قوشـۇلدۇم مەن. بىلىشىڭىز كېرەك

ـــۆردۈم ـــق ك ـــنى اليى ـــالرنى مە ،دېيىش ـــۇ ئىش ـــيىن ب ـــدىن كى ـــېكىن بۇن ـــا ل ـــدىن قايت ن

 . سورىماسلىقىڭىزنى ئۆتىنىمەن

بـاش   ڭ نىىسـبىرلەشمى مۇسۇلمان خانىمالر مەن . مەن بۇ ئىشتىن ھەرگىز ۋاز كەچمەيمەن

ڭ پىرىنسـىپلىرىنى قولاليـدۇ دەپ ىىنسـسىياسـىي پارتىيى ئەل ۋەفد ، بەزىلەر مېنىرەئىسى
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ن بولغـان مۇناسـىۋىتىم بىـلە نەھھـاسمېنىـڭ مۇسـتافا ، بۇ پۈتۈنلەي خاتا قاراش. قارايدۇ

 شـېھىد پەقەت دوستلۇق مۇناسىۋىتى، لېكىن مېنىڭ ھەقىقىـي ئەمەل قىلىـدىغىنىم مېنىـڭ 

 . غا بەرگەن ۋەدەمھەسەنۇل بەننا

ش ئۈچـۈن داەنگەن بۇ شەرەپلىك ۋەدىنـى ئورۇنـبىراق مەن ماڭا رەھمەت يۈزىسىدىن يۈكل

ە ئـارزۇ ى ئـۆزۈم چۈشـلىرىمدلـېكىن مەن ھامـان بىـر كـۈن. ھېچقانچىلىك ئىش قىاللمىـدىم

ئەگەر كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە، ســىزنىڭ شەخســىي يــاكى . يمەنداقىلغــان بــۇ ۋەدىنــى ئورونــ

ئىقتىسادى مەنپەئەتىڭىز بىلەن مېنىڭ ئىسالمدىكى خىـزمىتىم ئوتتۇرىسـىدا توسـالغۇ پەيـدا 

. ىنىـدۇدەۋىتى يولۇمدىكى بىر قورام تاشقا ئايل مېنىڭ نىكاھىم مېنىڭ ئىسالم بولۇپ قالسا،

 . ئاندىن ھەر ئىككىلىمىز ئۆز يوللىرىمىزغا ماڭىمىز

سـىز . نىـدىاڭ كـۆزىڭىزگە يـاش تولغنىمدە، سىزنىۇالرنى دېگىسىزگە ب ھېلىھەم يادىمدا،

مەن سىزنىڭ ماددى جەھەتتىكى تەلەپلىرىڭىزنى بىلمەكچى، سىز تېخى ماڭا تويلـۇق : ماڭا

پەقەت مەندىن سـىزنى دەۋەت . دېمىدىڭىز رنىىكلەيغا كېتىدىغان كېتەرلىك الزىمەتلۋە تو

ئىمـام بەننـا بىـلەن  شـېھىد ئەمىلىيەتتە مەن سـىزنىڭ. يولىدىن توسماسلىقنىال سورىدىڭىز

ــالر  ــڭ قېرىنداش ــىزنىڭ ئۇنى ــوقلىقىنى، س ــڭ ي ــىئاالقىڭىزنى ــلەن  ئۇيۇشمىس ــانىمالربى  خ

مەن . ېـدىڭىزىگە قوشـۇلمىغانلىقىڭىزنى بىلىـمەن، دپكلىـبىرلەشتۈرۈش تە نىىسبىرلەشمى

يىلىدىكى جاپالىق كۈنلەرنىڭ بىرىـدە، ئىمـام -2128ئەلھەمدۇلىلالھ، مەن : داۋامالشتۇرۇپ

شـۇنىڭدىن . بولۇشتىن نەچچە كۈن ئالدىـدا ئۇنىـڭ بىـلەن كېلىشـىم تـۈزدۈم شېھىدبەننا 

كىــيىن مەن تــوي قىلىشــتىن ۋاز كېچىــپ، پۈتــۈن ئــۆمرۈمنى دەۋەت ئىشــلىرىغا ئاتىمــاقچى 

سوقۇلۇشـالرنى مەن بىـلەن تەڭ تارتىشىشـىڭىزنى -ازىر سىزنىڭ بۇ ئۇرۇلۇشمەن ھ. ئىدىم

قىلىشــىمنى توسىماســلىقىڭىزنى  لــۈرەشلــېكىن ســىزدىن ئالالھنىــڭ يولىــدا . خالىمــايمەن

بىـلەن بولغـان  مۇجاھىـدالريەنە سـىز مېنىـڭ باشـقا . سوراش ھوقۇقۇم بـار دەپ قـارايمەن

. دا كۈچلۈك ئىشـەنچ بولىشـىنى ئۈمىـد قىلىـمەنئارىمىز ،االقەمنى سورىماسلىقىڭىز كېرەكئ
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. ئالالھقا ئاتىۋەتكەن بىر ئايالنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى ئىشـەنچئۆزىنى  ياشتىال  28بىر ئەر ۋە 

ئەگەر نىكــاھ بىــلەن دەۋەت ئوتتۇرىســىدا ھەرقانــداق توســالغۇ پەيــدا بولىــدىغان بولســا، 

اتىمدا مەڭگۈ يىلتىز تارتىـدۇ، لېكىن دەۋەت مېنىڭ ھاي، رلىشىدۇنىكاھىمىز شۇ ھامان ئاخى

 بۇ گەپلىرىم ئېسىڭىزدىمۇ؟. دېگەن ئىدىم

 .ھەئە، ئېسىمدە-

ــۈنىمەن- ــالالھ مېنىــڭ قىلغانلىرىمنىــڭ . مەن ســىزنىڭ ۋەدىڭىــزدە تۇرىشــىڭىزنى ئۆت ئ

ئەگەر ئالالھ قوبـۇل قىلسـا، سـاۋابىنى سـىز بىـلەن تەڭ كۆرۈشـنى . ئەجرىنى ئۆزى بېرىدۇ

 مئـاڭالش مەجبـۇرىيىتى مـۇبۇيرۇق قىلىش ھوقۇقىڭىز بار ۋە مېنىڭ اڭاسىزنىڭ م. االيمەنخ

ھايـاتىمىزدىن مـۇھىم ئـائىلە  نى بىزنىـڭ لۈرەشـىن ئالالھنى ۋە ئۇنىـڭ يولىـدىكى لېك. بار

 .ھازىر دەۋەت ناھايىتى خەتەرلىك باسقۇچتا تۇرىۋاتىدۇ ،دەپ قارايمەن

ھاياتىمـدا . داۋامالشـتۇرۇڭ ئالالھنىڭ پاناھلىقى بىلەن خىزمىتىڭىزنى، مېنى كەچۈرۈڭ-

 !ھە ئىسالمىي ھاكىمىيەت قۇرۇلغىنىنى كۆرەلىگەن بولسام، نېمە دېگەن ياخشى بوالتتى

نۇرغــۇن مۇســۇلمان . شــۇنىڭدىن كىــيىن مېنىــڭ خىــزمىتىم ۋە ھەرىكەتلىــرىم كۆپەيــدى

مېنىـڭ تەقـۋادار يولدىشـىم يېـرىم . كۈندۈز مېنى يـوقالپ كېلىشـكە باشـلىدى-ياشالر كېچە

ئەگەر مېنىــڭ . ئورنىــدىن تــۇرۇپ ئىشــىك ئاچــاتتى پىــدە ئىشــىك چېكىلگەننــى ئــاڭالېچك

ئـۆي خىزمەتچىمىزنـى  ىنىش ئـۆيىگە باشـالپ قويـۇپ،زىيارەتچىلىرىم بولسا، ئـۇالرنى ئـۆگ

 ئانـدىن مېنـى ئېھتىيـات بىـلەن ئويغىتىـپ،. ئويغىتىپ ئۇالرغا چاي دەملەشـكە بـۇيرۇيتتى

 . ، ئۇالر سەپەردىن ھارغىن كۆرىنىدۇ، دەيتتى ئۆيىدەسىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىڭىز ئۆگىنىش 

يولدىشــىم . زىيـارەتچىلىرىم بىــلەن كۆرىشـەتتىم ال مەن كىيىملىرىمنـى كىيىــپ، شـۇندى

بولسا، ئەگەر سـىلەر بىـرلىكتە نامـاز ئوقۇسـاڭالر مېنـى ئـويغىتىڭالر، سـىلەرگە دەخلىسـى 

 .بولمىسىال، دەپ قويۇپ ئۇخالپ قاالتتى

يولدىشىم دائىـم مېنىـڭ . لەن بىرگە بامدات نامىزى ئوقۇشقا چاقىراتتىمبىز بى ئۇنىمەن 
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مــۇھەببەت، قىزغىنلىــق بىــلەن -كۈتكەنــدەكال مېھىـر نىىســزىيـارەتچىلىرىمنى دادا ئــۆز بالى

 .قارشى ئاالتتى

 

 قۇتۇب بىلەن بولغان ائالقە سەىئد شېھىد
 

 

نىڭ رۇخسىتى دەيبىۇھمۇرشىد ھەسەن ، ئىككىمىز ئابدۇلفەتتاھ ئىسمايىل يىلى-2161

بىز ئۇ . قۇتۇبنىڭ سىڭلىسى بىلەن كۆرۈشتۇق سەئىدئۇلۇغ مۇجاھىد، ئىمام، ئۆلىما  بىلەن

لىرىنى ئالماقچى يورۇق-قۇتۇب بىلەن ئاالقىلىشىش يولىنى بىلىپ ئۇنىڭ يول سەئىدئارقىلىق 

قۇتۇبقا بىزنىڭ ئۆگەنمەكچى بولغان كىتابلىرىمىزنىڭ  ەن ھەمىدمەندىن ئا. ئىدۇق

تىزىملىكتە تەپسىرى ئىبنى كەسىر، ئىبنى ھەزىمنىڭ ئەلمۇھەللە، . تىزىملىكىنى بەردىم

لۇل زىالقۇتۇبنىڭ فى سەئىدشافىينىڭ ئەلئۇممە، بىر نەچچە تەۋھىدكە ئاالقىدار كىتاب ۋە 

سۈرە ئەنئامنىڭ تەفسىرىنى  تىكىە بىزگە بۇ كىتابھەمىد. قۇرئان دېگەن كىتابالر بار ئىدى

ۇبنىڭ قۇت سەئىد بۇ. ىر قانچە كىتابچە بەردىىپىنى بەردى ۋە بىزگە بگىنىش تەكلۆئ

دېگەن « يول بۇيەردە»بۇ كىتاب يېقىندا ئۇنىڭ دېيىشىچە . ىكەنتۈرمىدە يازغان كىتابى ئ

 .ئىكەن، كىتاب پۈتكەندە بىزگە يەتكۈزۈپ بېرىدىغان بولدىماۋزۇ بىلەن ئېالن قىلىنماقچى 

ئوقۇپ، ئۇنى نەشىر  نىىسڭ كىتابىنىڭ ئەسلى نۇسخىنىھۇدەيبىھەسەنۇل  يىن ېمەن ك

: ئۇ ماڭا. قىلىشقا رۇخسەت قىلىنغانلىقىنى بىلىپ، ئۇنىڭدىن كىتاب توغرىسىدا سورىدىم

لالھ ئۇنى ئۆز قۇتۇبقا بولغان ئىشەنچەمنى تېخىمۇ ئاشۇردى، ئا سەئىدبۇ كىتاب مېنىڭ »

نىغان بىر ئۈمىد يۇلتۇزى بولۇپ ە چاقزدئالالھ خالىسا ئۇ دەۋرىمى ،پاناھىدا ساقلىسۇن

 .دېدى« قالىدۇ

گىنىش ۋە تەتقىق ۆبىز ياشالرغا تارقىتىلغان مەكتۇپ شەكلىدىكى ئوقۇشلۇقالرنى قايتىدىن ئ
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ئۇستاز ۋە نىشانىمىز  پىكىرلىرىمىز -ئوي ىيە،دئەينى ۋاقىتتا بىزنىڭ ئى. قىلىشقا كىرىشتۇق

 .ە بىلەن ئوخشاش ئىدىۈلگەن ئىدىيقۇتۇبنىڭ كىتابىدا ئالغا سۈر سەئىد

يىغىلىپ قۇرئاندىن ئون  ئون بەش بولۇپ -رگە ئوخشاش ئونساھابىلە مۇسۇلمان ياشالر

يىنكى ېك ،ئايەت ئوقۇيتتى، ئاندىن ئۇالردىكى ھۆكۈملەرنى تەكىتلەپ ئۆز تۇرمۇشىغا

بۇ ئون ئايەتنىڭ مەزمۇنىنى پۈتۈنلەي چۈشۈنۈپ بولغاندا، ئاندىن . نىشانلىرىغا باغاليتتى

 .يەنە ئون ئايەتكە ئۆتەتتى

گىنىش ۋە ياشالرنى ۆگىتىش، ئۆقىلغان بۇ گۈزەل كۈنلەر بىزنىڭ ئئالالھ بىزگە رەھمەت 

ئەڭ مۇھىم بولغىنى بىز بۇ ياشالر . بىلەن ئۆتمەكتە ئىدى شكە تەييارلىق قىلدۇرۇدەۋەت

 .ئىچىدىن كەلگۈسى ئەۋالدالرنى تەربىيلەيدىغان ئوقۇتقۇچى تەربىيلەۋاتاتتۇق

نىڭ ماقۇللىقى بىلەن تەربىيلەش، دەيبىۇھقۇتۇبنىڭ كۆرسەتمىسى ۋە ئىمام  سەئىدبىز 

كىشىلەرنىڭ قەلبىگە سىڭدۈرۈش دەۋرىنى  نىىسمەشىق قىلدۇرۇش ۋە تەۋھىد ئەقىدى

، بۇ يىلغا ئۇزارتىش قارارىغا كەلدۇق مەككىدىكى دەۋەت ۋاقتىغا ئاساسەن ئون ئۈچ

 .ا دەۋەت قىلغان ۋاقتى بىلەن ئوخشاش ئىدىپەيغەمبىرىمىزنىڭ مەككىدە ئىسالمغ

مىسىردىكى مۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ تۈپ يىلتىزى شەرىئەتكە ئەمەل قىلغان قېرىنداشالر  

بۇ قوشۇنىمىزدا قۇرئاندا ۋە سۈننەتتە تىلغا ئالغان  زبى. شكىالتىنىڭ ئەزالىرى ئىدىتە

 .دۇقئىمامغا بويسۇن رىمىز بويىچەئۆز ۋەدىلى ىشقا تىرىشتۇق،ۆكۈملەرگە ئەمەل قىلھ

شنى،ئىسالمى ھاكىمىيەت قۇرۇلغۇچىلىك كەينىگە ويۇيولغا ق دۆلەتتە ئىسالم قانۇنىنى پۈتۈن

ھېس قىلىشىمىزچە دۆلىتىمىز ئىسالم قانۇنىغا  يەنە بىزنىڭ. سۈرۈش كېرەك ئىكەن

ۋە ئالالھنىڭ قانۇنىنى تۇرغۇزۇشنى  اشۇڭ .ئومۇميۈزلۈك بويسۇنغۇدەك ئەھۋالدىمۇ ئەمەسكەن

كېرەككەن،   نى داۋامالشتۇرىشىلۈرەشا ق مۇسۇلمان ئامميۈرگۈزۈشنى خااليدىغان ھەرقاندا

تاكى پۈتكۈل مۇسۇلمانالر ئىسالمغا پۈتۈنلەي قايتىپ كەلگەنگە قەدەر، ئالالھنىڭ دىنى 

 نامايەن بولغانغاھەقىقىي ھاياتىمىزدا  پەقەت شۇئارغىال ئەمەس، بەلكى ئەمەلىىيىتىمىزدە
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 !قەدەر

كشۈردۇق ۋە ەز مۇسۇلمانالر دۆلەتلىرىنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئەھۋاللىرىنى تبى

ڭ بىز يولغا قويماقچى بولغان نىىسئۇالرنى تۆت چوڭ خەلىپە دەۋرىگە سېلىشتۇرۇپ قايسى

كۆپ ئىزدىنىشلەر ئارقىلىق ھازىر پۈتۈن دۇنيادا سەئۇدى . ئەندىزە ئىكەنلىكىنى ئىزدىدۇق

ھەتتا بۇ . ەرمۇ ئىسالمىي ھاكىمىيەت قالمىغانلىقىنى بىلدۇقئەرەبىستاندىن باشقا بىر

نىنى غانلىق ئاندىن ئۈلگە دۆلەت بوالاليدىدۆلەتنىڭمۇ بەزى بىر تۈزىتىشلەرنى كىرگۈزگەندىال

ئىسالم شەرىئىتىنى ، گەرچە بەزى دۆلەتلەر بىزنىڭ تەتقىقاتىمىزغا ئاساسالنغاندا. بىلدۇق

 .سالمنى ھەقىقىي يۈرگۈزگەن مىللەت يوق ئىدىيۈرگۈزدۇق دەپ چۇقان سالسىمۇ، ئى

ياشالرغا ئىسالم تەربىيىسى -ئايال، قېرى-بۇ تەتقىقاتالردىن كىيىن، بىز ئون ئۈچ يىل ئەر

ئېلىپ بارغاندىن كىيىن، بۇ دۆلەتتە يەنە بىر قېتىم تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى قارار 

ىسالمنىڭ ھەقىقەتەن كىشىنىڭ ئ 21%ئەگەر بۇ تەكشۈرۈشتە ئاز دېگەندە . قىلدۇق

ھاياتلىقنىڭ ئەڭ ياخشى چىقىش يولى ئىكەنلىكىنى ۋە ئىسالمىي ھاكىمىيەتنىڭ 

مۇھىملىقىنى تونۇپ يەتكەنلىكىنى ئېنىقالنسا، ئاندىن بىز ئىسالمىي ھاكىمىيەت قۇرۇشقا 

چاقىرىق قىلىشنى، ئەگەر چۈشىنىپ يەتكەن ئادەمنىڭ سانى بۇنىڭغا يەتمىسە، تاكى بۇ 

سالمنىڭ قانۇنلىرىنى پۈتۈنلەي قوبۇل قىلغۇچە، تەربىيلەش باسقۇچىنى يەنە بىر ئۈممەت ئى

 .ئون ئۈچ يىل كەينىگە سۈرۈشنى قارار قىلدۇق

بىز ۋاقىتنىڭ ئۇزۇنلۇقىدىن ھەرگىز بىئارام بولمايمىز، مۇھىمى بىزنىڭ تاكى 

ۈپ بەرگۈچە جېنىمىزدىن ئايرىلغۇچە ياكى بۇ تەۋھىد تۇغىنى كىيىنكى ئەۋالدالرغا ئۆتكۈز

 .خىزمىتىمىزنى داۋامالشتۇرۇش

نىڭ ماقۇللىقى بىلەن مۇھەممەد قۇتۇب بىلەن دەيبىۇھھەسەنۇل  بىز يەنە ئىمام 

ۋە ئۇالرنىڭ  ئۇ ياشالرغا بەزى ئېنىق بولمىغان مەسىلىلەرنى چۈشەندۈرۈش . ئاالقىالشتۇق

 .ئۈچۈن بىزنىڭ ئۆيگە كېلىدىغان بولدىسۇئاللىرىغا جاۋاب بېرىش 
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ابب-3  

 ەستۈيقس

كىتابنىڭ بېشىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئەمەلگە ئاشمىغان ماشىنا ۋەقەسىدە مېنـى قەسـتلەپ 

. قۇتـۇب تۈرمىـدىن چىقتـى سەئىد شېھىد ئۆلتۈرۈش سۈيقەستىدىن ئالتە ئاي كىيىن، ئىمام

ــى  ــك ئىدارىس ــى بىخەتەرلى ــۇپ بېرىلىش ــڭ قوي ــدا، ئۇنى ــن قارىغان ــى خەۋەرلەردى كىيىنك

ئابـدۇلفەتتاھ . ۇرۇلغان بولـۇپ، ئـۇنى تېخىمـۇ ئاسـان ئۆلتـۈرەلەيتتىتەرىپىدىن ئورۇنالشـت

  . ىلمۇ ئۆلتۈرۈلۈش تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن ئىدىئئىسما

ئـۇ مۇسـتەملىكچىلەر . بىز ئالالھقا تەۋەككۈل قىلىـپ، خىزمىتىمىزنـى داۋامالشـتۇرىۋاتاتتۇق

رىنداشـالر تەمىـنلىگەن قې. بولسا، بارچە ئامـالالرنى ئـويالپ بىزنـى توسـماقچى بولىشـاتتى

قۇتـۇب، سـىرتىدا  سـەئىدخەۋەرگە ئاساسالنغاندا، ھۆكۈمەت تەرەپ بىزنى تـۈرمە ئىچىـدە 

ئىدىئولوگىيىلىك ھەرىكەت ئېلىپ بېرىۋاتىـدۇ  ىل باشچىلىقىدائامفەتتاھ ئىسمەن ۋە ئابدۇل

 .دەپ گۇمانلىنىۋىتىپتۇ

ــارات ېئامېرىكــا ۋە ســوۋ  لىرىنــىيەھــۇدى دۆلەت ئىدارىســى ۋە دۇنيــات ئىتتىپــاقى ئاخب

ئەسلىگە كەلتۈرۈش تەرەپدارلىرى بۇ ئەھۋالالرنى ئابدۇناسىرغا دوكالت قىلىپ، ئۇنىـڭ بـۇ 

بـــۇ . ئىشـــقا ئەســـتايىدىل مۇئـــامىلە قىلىـــپ، بـــۇ ھەرىكەتنـــى يوقىتىشـــنى تەكىتلەپتـــۇ

دوكالتچىالرنىــڭ ئېيتىشــىچە، ئەگەر ئۇنــداق بولمىغانــدا، ناســىرنىڭ ئۈممەتنىــڭ ئىســالم 

سـلىگە كەلتـۈرۈش ئويىـدىن ۋاز خۈنۈكلەشتۈرۈش ۋە ئىسالم خەلىپىلىكىنى ئە نىىسئەقىدى

 .كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرى يوق بوالرمىشجەھەتتە  ەچكۈزۈشك

ــڭ  ــك ھاكىمىيىتىنى ــڭ دېموكراتى ــا گۈللىنىشــى ئۇنى ناســىرغا نىســبەتەن ئىســالمنىڭ قايت

 .پۈتۈنلەي يوقىلىشىدىن دېرەك بېرەتتى

ـــيىلـــى ئاۋغۇســـىتن-2161 ـــىڭ باشـــلىرى مەن ھۆكۈمەتنى گىنىش ۆڭ يېڭـــى ئىســـالم ئ
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ـــــدىم ـــــانلىقىنى بىل ـــــى تەييارالۋاتق ـــــېلىش تىزىملىك ـــــا ئ ـــــدىكىلەرنى قولغ . ئەترىتى

 ئۈچـۈن ھەركەت قىلىۋاتقـانئوقۇرمەنلىرىمىزنىڭ ئېسىدە بولسا كېرەك، بۇ ئەترەت ئىسـالم 

ھەممەد يۈسـۈف ىل، مـۇقۇتـۇب، ئابـدۇلفەتتاھ ئىسـما سـەئىدياشالردىن تەركىـب تاپقـان، 

 .لىقىمدا ئىدىباشالمچى ېنىڭھاۋاش ۋە م

بۇنىڭدىن بىـر نەچـچە . قۇتۇب يەنە بىر قېتىم قولغا ئېلىندى سەئىدئاۋغۇسىت ئىمام -1

. مۇھەممەد قۇتۇبمۇ مارسا تۈرمىسىگە قامالغـان ئىـدى ئۇستازنىڭ قېرىندىشى كۈن ئىلگىرى

ۆپىيىـپ كېتىشـىدىن ئەنســىرەپ، ك غۇچىالرنىـڭخىمـۇ يامانلىشـىپ قولغـا ئېلىنئىشـنىڭ تې

قۇتۇب قامالغاندىن كىـيىن،  سەئىد. ڭ يىغىنلىرىمۇ ئارقىغا سۈرۈلدىنىىسئايالالر بىرلەشمى

 يېتەكچـــى ھەســـەن الىـــدىغانلىقى توغرىســـىدائۇنىـــڭ خىزمىتىنـــى كىمنىـــڭ ئۈســـتىگە ئ

 .باشقا ھېچكىم بىر نېمە دىيەلمەيتتى دەيبىدىنۇھ

ن بـۇ ئاقىۋەتنىـڭ كېلىـپ چىقىشـىنى بـۇرۇنال ھـېس ئابدۇلفەتتاھ ئىسمايىل بىـلەن مە 

ــدۇق ــان ئى ــڭ . قىلغ ــپ مېنى ــا كېلى ــڭ يېنىمغ ــۇ مېنى ــيىن، ئ ــدىن كى ــۈز بەرگەن ــش ي ئى

مەسلىھەتلىشـــىپ بىـــلەن  ئۇســـتاز ھــۇدەيبىئۇســـتاز ھەســـەن بېرىـــپ  ئىســكەندىرىيەەە

شـۇ  ئۇ يەنە بىر ياشنى تونۇشتۇرۇپ ئەگەر ئۇ ئۆزىمـۇ تۇتۇلـۇپ كەتسـە. كېلىشىمنى ئېيتتى

ئـۆتمەيال، -ئـۇ كېتىـپ بىـر نەچـچە سـائەت ئـۆتە. ياشنى ئاالقىالشقۇچى بولۇشقا كۆرسەتتى

مەن  چاغـدالىكىـن بـۇ  تاپىلىـدى،سەپەرنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ئۆيدە تۇرىشـىمنى  ڭمېنى

ئـۇزۇن . ىشـىپ بولغـان ئىـدىمبىلەن ئاالقىلدەيبى ۇھەسەن  ھ يېتەكچى ئۇستاز ۇنئاللىبۇر

مېنـى دەيبى ئۇسـتازنىڭ ۇېنىمغـا كېلىـپ ھـي ايالى ئىسكەندىرىيەدىنئۇستازنىڭ ئ ئۆتمەي

ــلەن ئاالقىلىشىشــىھەرۋا ــڭ بى ــت ئۇنى ــانلىقىنى ۋە قى  نىىســمۇرســى مۇســتافا مۇرقا بۇيرىغ

 .ەتكۈزدىياللىغانلىقىنى ت ئوتتۇرىمىزدا ئاالقىچى بولۇشقا 

نى ۈشـــلىرىىشـــنىڭ ئارقـــا كۆرندەرھـــال ئۇســـتازغا بـــۇ يەردە بولىۋاتقـــان ئىشـــالرنى ۋە ئ

يەتكـۈزدۈم، ۋە بــۇ ئىشــالرغا تاقابىــل تــۇرۇش چــارىلىرى ھەققىــدە ئويالنــدۇق، يېتەكچــى 
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 .ۇبنىڭ تۇتۇلۇپ كەتكىنىگە بەك غەزەبلەندىدەيبى ئۇستاز سەئىد قۇتۇئۇستاز ھەسەن ھ

مەن . ىـپ زىنـدانغا تاشـالندىدە مىڭدەك مۇسۇلمان قولغـا ئېلىنيىنكى نەچچە كۈن ئىچىېك

 ئـۇالر ن كېيىن تۈرمە مەسئۇلى شەمسى بەدىراننىڭ ئاغزىـدىن بىلـدىمكى،قولغا ئېلىنغاندى

 . ئاپتۇقولغا  نىئەزاسى دەكمىڭ يۈز قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسىنىڭيىگىرمە كۈن ئىچىدە 

ئىســكەندىرىيە ، تۈرمىســى ، فەييــۇمئەبــۇزەبەر تۈرمىســى تۈرمىســى،قەلــئە  ،ەھەربــى تــۈرم

 . مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز بىلەن تولۇپتۇەرمۇ ۋە باشقا تۈرمىل تۈرمىسى تەنتا تۈرمىسى،

ۇ ممــۇئ رغا كىرىـپ قالغــان، سەكسـەن بەش ياشــالپەيشــەنبەئـون توققــۇزىنجى ئاۋغۇسـىت 

ئۇ ئاپىمىز ئەسلىدە ئىزچىل ھالدا دەۋەت خىزمىتىنى  ،غانلىقىنى بىلدىمتۇتۇل نىڭمۇئەھمەد

گە كىرىـپ كەتـكەن تۈرمىسـبەنناغا ئەگىشىپ  ناسىرنىڭ  ھەسەنۇل قولالپ كەلگەن بولۇپ

 . نۇرغۇن ياردەم قىلغان ئايال ئىدى مۇجاھىدالرنىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرىغا

مەن ئۇنىـڭ . ئۇنىڭمۇ زىندانغا سوالنغانلىقىنى ئاڭالپ بەك ھەيران قالدىم ۋە غەزەبلەنـدىم

: جىيەنىگە تەسەللىي بېرىپ، ئۇنىڭ ناھايىتى ئىرادىلىك ئايال ئىكەنلىكىنـى ئەسـكەرتىپ

سەكسـەن مىنىـدا، ېزالىمالرنىڭ ز مۇسلىمە  رناھايىتى ياخشى ئىش، بى مۇبۇر ھېسابتا بى»

بـۇ . يېشىدا ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن، ئىسـالم خەلىپىلىكـى ئۈچـۈن تـۈرمىگە تاشـالندىبەش 

 . دېدىم« !ئۈچۈن شەرەپ ھىدالراجۇم

رتىپ، ئۆز قىزىمدەك كۆرىدىغان ھەمشىرەم غەدا ئۆمەرنى چاقى ەنئۇزۇن ئۆتمەي، م

دا بۈگۈن شابرا»: تۇرۇپئۇنىڭغا تەشكىالتنىڭ پۇلى قاچىالنغان كونۋېرتنى كۆرسىتىپ 

. قولغا ئېلىندىئاپىمىز  ممە ئەھمەدۇئ ەمۇجاھىدمۆھتەرەم  ھۆرمەتكە سازاۋەر  ئولتۇرۇشلۇق

ياكى قۇتۇب ئائىلىسىگە  دەيبىۇھسىز بۇ پۇلالرنى . م مۇمكىنمەنمۇ پات ئارىدا قولغا ئېلىنىشى

، قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسىدىكىلەر تاپشۇرغان ئەزالىق بەدەل پۇلى بۇ پۇلالر. پشۇرۇپ بېرىڭتا

دەپ " ئىشلىتىلىدۇ الرنىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرى ئۈچۈندەۋەت ئىشلىرى ۋە قولغا ئېلىنغان

ز فاتىمە ھەمشىرىمى تۈرمىدىكى چاغدا بىلدىمكى ئۇ بۇ پۇلالرنى مەن .بەردىم  شچۈشەندۈرۈ



 

~ 57 ~ 
 

فاتىمەنىڭ قولغا ئېلىنىشى بىلەن مۇستەبىتچىلەرنىڭ قولىغا  ۇپتۇ كېيىنشۇرئەيساغا تاپ

 . چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى بىلدىم

 

 نۆۋەت ماڭا كەلدى
 

 

ناسىرنىڭ غالچىلىرى مېنىڭ ئۆيۈمگە . يىگىرمىنچى ئاۋغۇسىت جۈمە، سۈبھى ۋاقتى ئىدى

ەپ قىلغىنىمدا، مەن ئۇالرنىڭ تەكشۈرۈش بۇيرۇقىنى كۆرۈپ بېقىشنى تەل. بۆسۈپ كىردى

ئۇالر قاتتىق كۈلگەن . دېدى« !تەكشۈرۈش بۇيرۇقى؟»: ئۇالر ناھايىتى سوغۇق ھالدا ماڭا

رەئىس كەن، ئۇالر تېخى ساراڭقىپقىزىل ىالتىدىكىلەر كمۇسۇلمان قېرىنداشالر تەش»: الداھ

 ئۆيدىكىئاندىن . دېيىشتى« .ناسىردىن ئاختۇرۇش بۇيرۇقى تەلەپ قىلىدىكەنئابدۇ

مەن مەنسىتمىگەن ھالدا . قىشقا باشلىدىھەممىنى ئۇرۇپ چې ىنى ئاال قويمايھېچنىم

داگوگىكا ئۇنۋېرسىتىتىدا ېالر جىيەنىمنى قولغا ئالدى، ئۇ پئۇ. جىمجىت قاراپ تۇراتتىم

. ۇرىۋاتاتتىت يېنىمدا ئۇ مېنىڭمېنىڭ پەرزەنتىم بولمىغاچ . ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچى ئىدى

 :ئاندىن ئۇالر ماڭا

 .دېدى-!دىن ئايرىلما كالۋائۆيۈڭ-

دەپ -بىلدۈرەمدۇ؟ نەزەربەند قىلىنىدىغانلىقىنىبۇ مېنىڭ ئولتۇراق جايىمنىڭ -

 .سورىدىم

بىلىشىڭ كېرەك، بىز سېنى ۋە سېنىڭ . ھەئە، يېڭى بۇيرۇق چۈشكىچە شۇنداق بولىدۇ-

لساڭ، ئۆيۈڭنى ھەردائىم كۆزىتىپ تۇرىمىز، ئەگەر ئۆيۈڭدىن بىر قەدەم ئايرىلىدىغان بو

 .دېدى-.سېنىمۇ قولغا ئالىمىز

مەن ئىشالر مۇشۇنىڭ بىلەن ئاخىرلىشىدۇ دەپ ئويلىدىميۇ، لىكىن ھەر ئېھتىمالغا قارشى 
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سىڭلىم ۋە ئۇنىڭ يولدىشى مېنى . ەييارلىقىنى قىلىپ قويدۇميەنىال قولغا ئېلىنىش ت

قولغا ئېلىنىپ  مەن ناسىرنىڭ غالچىلىرىنىڭ قايتىپ كەلسە، ئۇالرنىڭمۇ. كۆرگىلى كەلدى

كىن ئۇالر ېكېتىشىدىن قورقۇپ، ئۇالرنىڭ تېزراق قايتىپ كېتىشىنى ئۆتۈندۈم، ل

ئۇالر بۇ . مەن ئەنسىرىگەن ئىش ئاخىرى يۈز بەردى، غالچىالر قايتىپ كەلدى. قوشۇلمىدى

مەن ئۇالرغا . نۆۋەت بىخەتەرلىك ساندۇقىدىن باشقا ھەممە يەرنى قايتىدىن ئاختۇردى

اندۇقىنىڭ ئاچقۇچىنىڭ يولدىشىمدا ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ كاماندىروپكىغا بىخەتەرلىك س

ئۇالر خۇددى پىشقان ئوغرىالرغا ئوخشاش، ھەرخىل . چىقىپ كەتكەنلىكىنى ئېيتتىم

ئۇالر قىينالمايال بىخەتەرلىك . ئىشىكلەرنى ئاچىدىغان ئاچقۇچالرنى ئېلىپ كەلگەن ئىكەن

ئۇنىڭ ئىچىدىكى كۆپ . ئېلىپ ماڭدى نىىسساندۇقىنى ئېچىپ، ئىچىدىكى ھەممە نەر

مەن ئۇالرغا ئۇنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەرگە تىلخەت يېزىپ . نەرسىلەر يولدىشىمنىڭ ئىدى

بېرىشىنى، ئۇالرنىڭ مېنىڭ يولدىشىمغا تەۋە ئىكەنلىكىنى ئېيتقىنىمدا، يەنە بىر قېتىم 

ئۇالر مېنىڭ يېرىمدىن  .ناسىرنىڭ تىلخەت يازمايدىغانلىقى ئەسكەرتىلىپ زاڭلىق قىلىندىم

ئۇنىڭ ئىچىدە بىر ئەسىر ئىلگىرى نەشىردىن . كىتابىمنى ئېلىپ ماڭغان ئىدى نۇرغۇن

ڭ بىر نىىسمېنىڭ ئايالالر بىرلەشمى. چىققان تەپسىر، فىقھى، ھەدىس كىتابالر بار ئىدى

رغا قانچە يىللىق ژۇرناللىرىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقلىرىممۇ بىكا

 .ئۇالر تاپالىغان ھەرقانداق نەرسە مۇسادىرە قىلىندى. كەتتى

. ئۇالرغا بۇ ھەركىتىدىن كىيىن، مېنى قولغا ئېلىشى مېنى ئازراقمۇ ھەيران قالدۇرمىدى

ئۇ يەردە مېنىڭ جىيەنىم ۋە بىر قانچە ياش مۇسۇلمان . مەن بىر كوزۇپقا ئېلىپ چىقىلدىم

دەپ سورىدىم، ئۇ « قانداق ئەھۋالىڭ مۇھەممەد؟»: مەن جىيەنىمدىن. ياشالر بار ئىدى

بۇ قېتىم . شۇندىال مەن ئۇنىڭ گەپ قىلماسلىققا بۇيرۇلغانلىقىنى بىلدىم. گەپ قىلمىدى

كەلگەن غالچىالر ئالدىنقى قېتىم كەلگەنلەر ئەمەس ئىدى، شۇڭالشقا ئۇالر جىيەنىمنى يول 

 .باشالشقا ئېلىۋالغان ئىدى
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كى بەلگىـدىن بۇنىـڭ ھەربىـي دىىـدمەن دەرۋازا ئال. اتـاتتىز سـۈرئەتتە مېڭىۋېماشىنا ت

مەن كوزۇپتىن چۈشۈرۈلۈپ، سـوراق ئـۆيىگە ئىتتىرىـپ ئېلىـپ . تۈرمە ئىكەنلىكىنى بىلدىم

سېمىز، تەلەتى كۆرۈمسىز، ئېغىزى . بىر سوراقچى مېنى سوراق قىلىشقا باشلىدى. كىرىلدىم

ئـۇ كىشـى مېنىـڭ بىلەكلىرىمـدىن . سېسىق گەپ بىلەن تولغـان بىرىنىـڭ ئالدىـدا تـۇردۇم

: ئانـدىن ماڭـا بۇرۇلـۇپ قوپـاللىق بىـلەن. تۇتۇپ تۇرغان غالچىدىن بۇ كىـم دەپ سـورىدى

 .دەپ سورىدى« سەن كىم؟»

ئــۇ مېنــى ئېغىزىــدىن چىققۇســىز سېســىق گەپ بىــلەن . دېــدىم مەن-،الــىزغەز زەيـنەب-

ان غالچـا ماڭـا ۋارقىـراپ مېنىـڭ بىلەكلىرىمـدىن تۇتـۇپ تۇرغـ. تىلالپ قارغاشـقا باشـلىدى

 :تۇرۇپ

. دېـدى-ڭ باشـلىقى، جـاۋاب بەر ئىتنىـڭ كۈچـۈكى،نىىسـبۇ دېگەن تەپتىش مەھكىمى-

 :مەن ئۇالرغا

ـــك ســـاندۇقۇمدىكى - ـــپ، بىخەتەرلى ـــابلىرىمنى مۇســـادىرە قىلى ـــڭ كىت ســـىلەر مېنى

ــتىڭالر ــپ . نەرســىلەرنى ئېلىــپ كەت ــخەت يېزى ــۇ نەرســىلەر ئۈچــۈن تىل مەن ســىلەرنىڭ ب

-مېنىـڭ كىـيىن بـۇ نەرسـىلەرنى تەلەپ قىلىـش ھوقۇقـۇم بـار،. ىڭالرنى سـورايمەنبېرىش

 :باشلىق غەزەپلەنگەن ھالدا. دېدىم

نـېمە كىتـاب، نـېمە بىخەتەرلىـك سـاندۇقى، . بىز سېنى بىر سائەت ئىچىدە ئۆلتۈرىمىز-

وخشاش ساڭا ئ .نال دارغا ئاسىمىزبىز سېنى بىردەمدىن كىيى! كالۋا! نېمە تىلخەتلەركەن ئۇ؟

 -!ئىتنىـڭ كۈچـۈكى. كۆيدۈرگەندەك سېنىمۇ بـۇ يەردە كۆيـدۈرىمىز تالردىن نەچچىسىنىئى

ئۇنىـڭ گەپلىـرى شـۇنداق سـەت ئىـدىكى، ئۇنىـڭ سـۇئالىغا جـاۋاب . دەپ تىلالپال كەتتـى

ئـۇ مېنـى ئېلىـپ . بېرىش ئۇياقتا تۇرسۇن، گەپلىرىنـى ئاڭالشـمۇ ئـادەمگە ئېغىـر كېلەتتـى

 . چىقىپ كېتىشكە بۇيرىدى

 .سورىدى غالچا-قەيەرگە؟-
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بىــز . زالرچە ئىتتىرىــپ ئېلىــپ ماڭــدىۇۋئــۇ مېنــى يــا. دېــدى باشــلىق-ئــۇالر بىلىــدۇ،-

 :ئىشىكنىڭ ئالدىغا كەلگەندە، باشلىق ئۇنى توختىتىپ

ئـى »: مەن ئىچىمـدە دۇئـا قىلىـپ. دېدى-غا ئېلىپ كىر،كامىرئۇنى يىگىرمە تۆتىنجى -

ئى ئالالھ، ماڭا تىنچلىق ئاتا . يتاندىن پاناھ تىلەيمەنئالالھ، ساڭا سېغىنىپ قوغالندى شە

-سېنى زىكىر قىلىش بىلەن ماڭـا كـۈچ. قەدەملىرىمنى توغرا يولدا مەھكەم قىلغىن. قىلغىن

. دەيتـتىم« ...ماڭا سېنى رازى قىلىدىغان نەرسىلەرنى ئىنئام قىلغىـن. قۇۋۋەت ئاتا قىلغىن

. ئۈسـتەل ئالدىـدا ئىككـى ئـادەم ئولتـۇراتتى ئۆي ئىچىـدە. مەن بىر ئۆيگە ئېلىپ كىرىلدىم

ئــۇ . مەن تېــزال ئــۇنى تونىۋالــدىم. ئۇالرنىــڭ بىرىنىــڭ قولىــدا كىچىــك دەپــتەر بــار ئىــدى

ئۇ قۇرئان ئۆگىنىشىمىزدە، دائىـم بەزى دىقـقەت قىلىشـقا . ىلنىڭ ئىدىئئابدۇلفەتتاھ ئىسما

. تۇتۇلغـانلىقىنى بىلـدىممەن ئۇنىڭمـۇ . تېگىشلىك نەرسىلەرنى بۇ دەپـتەرگە خـاتىرلەيتتى

لىكىــن ئۇالرنىــڭ مېنىــڭ ھەيرانلىقىمنــى بىلىــپ قېلىشــىدىن . مەن ھەيــران قالغــان ئىــدىم

 . قورقاتتىم

ــاتتى ــۈرمە تاملىرىــدىن ھالقىــپ ماڭــا ئاڭلىن ــاۋازى ت مەن . ئەســىر نامىزىغــا ئوقۇلغــان ئ

ــاز ئوقــۇدۇم ــتال نام ــاي، جىمجى ــاپ قېلىشــىنى خالىم ــدۇلىل. ئۇالرنىــڭ بايق الھ، مەن ئەلھەم

 .غا ئېلىپ بېرىلىشتىن بۇرۇن نامىزىمنى ئوقىۋالدىمكامىريىگىرمە تۆتىنجى 
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غا بېرىش يولىداكامىر يىگىرمە تۆتىنجى   
 

غا بېرىش ئۈچۈن، بۇ ئىككى قامچا تۇتقان غالچا مېنى قەستەن كامىريىگىرمە تۆتىنجى 

مەن بۇ يەردىكى . ىتۈرمىنىڭ ئىچىدىكى ھەرخىل يەرلەرنى ئايالندۇرۇپ ھەيدەپ ماڭد

بىلەن كۆرۈپ تۇرىۋاتقان بۇ ئىنسان قېلىپىدىن  ۈمئۆز كۆز ماڭدىم،كۆرۈپ  شىيلىكنىۋەھ

 . زلۇقالرغا ئىشىنىشكە ئامالسىز ئىدىمۇۋچىققان يا

نىڭ بەدىنىدىن ئۇالرنىڭ قانچىلىك ئېغىر تاياق ئەزالىرى ئۇيۇشما دارغا ئېسىلغان

ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئىتالرغا  .غىلى بوالتتىگەنلىكى، قامچىالنغانلىقىنى بىلىۋالېي

. تالىتىالتتى؛ يەنە بەزىلىرى بولسا تامغا قارىتىپ تۇرغۇزۇلۇپ قامچىلىنىشنى ساقالۋاتاتتى

ئۇالر ماڭا ئۆز بالىلىرىمدىنمۇ . نۇيتتىمومەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نۇرغۇن ياشالرنى ت

بنى ئەرقامنىڭ ئۆيىدە قۇرئان بىز مېنىڭ ياكى ئۇالرنىڭ ۋە ياكى ئى. قەدىرلىك ئىدى

بىرلەپ -بۇ مۇسۇلمان ياشالر، مۇسۇلمان شەيخلەر بىر. ھەدىسلەرنى ئۆگەنگەن

ئۇالر تامغا قارىتىلىپ قامچىلىناتتى، ئۇالرنىڭ شۇ . قىستاققا ئېلىنماقتا ئىدى-قىيىن

ارالپ پ ئۇالرنىڭ تەۋھىد نۇرلىرى . گىلگەن باشلىرىدىن قانالر ئاقماقتا ئىدىېئالالھقىال ئ

ئەمەس، بەلكى ئالالھ ئۈچۈن ھەرىكەت قىلغانلىقى  زارلىنىش ،قىينلىش كۆزلىرىدىنتۇرغان 

 .ئۈچۈن پەخىرلىنىش چىقىپ تۇراتتى

 :ئۇالرنىڭ بىرى ماڭا قاراپ ۋارقىرىدى

 !ئالالھ سىزنى بۇ يولدا مۇستەھكەم قىلسۇن! ئەي ئانا-

يەردىكى قىپقىزىل قانالر  ،نۇرى يەرنى يورۇتۇپ غچىرا. نى يورۇتتىغغالچىالر چىرا

 :مەن ئۇالرغا قاراپ. ناھايىتى روشەن كۆرۈنۈپ تۇراتتى

ياسىر ئائىلىسى سىلەرنىڭ ! سەبىر قىلىڭالر! ۋەدىمىزنى ئۇنۇتماڭالر! بالىلىرىم-

 .دەپ توۋلىدىم-ئېرىشىدىغىنىڭالرجەننەت،
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قلىرىم ۋە مېنى ھەيدەپ ماڭغان غالچا مېنىڭ بېشىمغا شۇنداق قاتتىق ئۇردىكى، قۇال

دېدىم پىچىرالپ « ئالالھ ئۈچۈن». كۆزلىرىم خۇددى توك سوقىۋەتكەندەك بولۇپ كەتتى

ئۇالرنىڭ ! ئى ئالالھ»: بۇ چاغدا خۇددى جەننەتتىن كەلگەندەك بىر ئاۋاز ئاڭالندى. ئۆزۈمگە

ەگەر سەن بىزنى ئ. زالردىن قوغدىغىنۇۋئۇالرنى بۇ يا. قەدەملىرىنى مۇستەھكەم قىلغىن

بىزنى مۈشكۈلچىلىكتە . بىز زاكات بەرمەس، ناماز ئوقىماس ئىدۇق ت قىلمىساڭھىدايە

 «!قەدەملىرىمىزنى توغرا يولدا مۇستەھكەم قىلغىن

يەنە . ۋە ئېنىق ئىدى كلىكىن ئىماننىڭ ئاۋازىمۇ كۈچلۈ. قامچا ئاۋازى تېخىمۇ كۈچەيدى

سەبىر قىلىڭالر »: ەمەن يەن. دەپ توۋلىدى« !ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق»: بىر ئاۋاز

سەبىر قىلىڭالر، سىلەرنىڭ جايىڭالر ! بالىلىرىم، بۇ بىزنىڭ ئالالھقا بولغان ۋەدىمىز

لىكىن بۇ . ق قاتتىق ئۇرۇلدۇمامەن كەينى تەرىپىمدىن شۇند. دەپ توۋلىدىم« !جەننەت

زنى بى! ئى ئالالھ! ئەلھەمدۇلىلالھ! ئالالھۇ ئەكبەر»: نۆۋەت مەن ئازراقمۇ تىز پۈكمەستىن

بىزگە ئىسالمنى، ئىماننى ! ئى ئالالھ! سەبىر قىلغۇچىالردىن، رازى بولغۇچىالردىن قىلغىن

 سانا-ۇۋە سېنىڭ يولۇڭدا سەن ئۈچۈن بولغان جىھادنى ئىنئام قىلغىنىڭ ئۈچۈن ساڭا ھەمد

 «!ۋە تەشەككۈرلەر بولسۇن

ئىچىگە مەن بۇ قاراڭغۇ كامىرنىڭ . يىگىرمە تۆتىنجى كامىرنىڭ ئىشىكى ئېچىلدى

 .ئاندىن ئىشىك قاتتىق يېپىلدى. ئىتتىرىلدىم
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داكامىر يىگىرمە تۆتىنجى   

 

مەن بۇ كەلىمىنى توختىماي « چلىق بەرگۈچى ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەنتىن»

 . تەكراراليتتىم

ز ئىتالر بىلەن تولغان ۇۋئۆي ئىچى يا. يېقىلدى غدە، كۈچلۈك بىر چىرا-ئىشىك تاقالدى

پەقەت قورققىنىمدىن كۆزلىرىمنى چىڭ . مەن قانچە ئىت بارلىقىنى كۆرەلمىدىم. ئىدى

مەن بۇ ئاچ قالغان ئىتالرنىڭ ماڭا ئوالشقىنىنى . يۇمۇپ، قوللىرىمنى كۆكسۈمگە قويالىدىم

سېزەتتىم، بەدىنىمنىڭ ھەربىر ئەزايىدىن ئۇالرنىڭ ئۆتكۈر چىشلىرىنى سەزگەندەك 

: ۇقۇمغا قىستۇرۇپ، توختىماستىن ئالالھنى زىكىر قىالتتىممەن قوللىرىمنى قولت. بوالتتىم

دىققىتىمنى پەقەت . ئى رەببىم، مېنى سەندىن باشقىغا دىققىتىمنى چاچمايدىغان قىلغىن»

سەن مېنىڭ رەببىمدۇرسەن، سەن يالغۇزدۇرسەن، سەن . ساڭىال مەركەزلەشتۈرگىن

ىققىتىمنى سېنىڭ زىكرىڭدە پۈتۈن د. مېنى بۇ ئەھۋالدىن ئايرىغىن. نۇقسانسىزدۇرسەن

مېنىڭ سېنىڭ مۇھەببىتىڭ . مېنى تىنىچالندۇرغىن. مېنى سېنىڭ ھوزۇرۇڭدا قىلغىن. قىلغىن

سېنىڭ مۇھەببىتىڭنى، . ماڭا سېنىڭ يولۇڭدا ئۆلۈشنى نىسىپ قىلغىن. بىلەن ئورىغىن

 «.توغرا يولدىكى قەدەملىرىمنى مۇستەھكەم قىلغىن. سېنىڭ رازىلىقىڭنى ئىزدەيمەن

مەن ئىچىمدە بۇ كەلىمىلەرنى تاكى ئىشىك ئېچىلىپ، ئىتالر مېنىڭ يېنىمدىن ئېلىپ 

 . كېتىلىپ، مەن بۇ ئۆيدىن ئېلىپ چىقىلغۇچە توختىماي تەكرارلىدىم

مەن ئىتالر مېنىڭ ھەممە يېرىمنى چىشلەپ يارالندۇردى، كىيىملىرىم چوقۇم قان بىلەن 

ىنى ھەيران قالدۇرغىنى شۇكى، ئىتالر لىكىن ھەمم. تولدى دەپ خىيال قىلغان ئىدىم

! ئالالھۇ كەرىم. خۇددى مېنىڭ خىيالىمدەك، كىيىملىرىمدە بىر تامچىمۇ قان يوق ئىدى

ئالالھ مەن بىلەن بىرگە، مەن ئۆزۈمدىن ئالالھ ھەقىقەتەن ماڭا مۇشۇالرنى نىئمەت قىلدىمۇ 

ئىشەنگۈسى كەلمىگەن مۇ بۇنىڭغا نىڭمېنى يالالپ ئېلىپ ماڭغان غالچى. دەپ سورايتتىم
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ئۇ ئۆيگە تەخمىنەن ئۈچ ،يەرنى قاراڭغۇلۇق قاپلىغان ئىدىئاسمانغا قارىدىم، ھەممە . ئىدى

 !مېنى باالدىن قۇتقۇزغان ئالالھقا ھەمدىلەر بولسۇن. سائەتتەك سوالنغانلىقىمنى بىلدىم

. تىدىنىڭ ئالدىغا كېلىپ توخكامىرغالچىالر مېنى ياالپ خېلى ماڭغاندىن كىيىن، بىر 

بىز كارىدورنىڭ ئىككى . ئىشىك ئىچىلدى، ئىشىك بىر ئۇزۇن كارىدورغا تۇتاشقان ئىدى

بىر ئىشىكنىڭ روجەكلىرى ئوچۇق . تەرىپىدىكى نۇرغۇن تاقاقلىق ئىشىكلەردىن ئۆتتۇق

بولۇپ، ئۇنىڭدىن چىققان يورۇقلۇق ئۇنىڭ ئىچىدىكى كىشىنىڭ چىرايىنى كۆرسىتىپ 

ناسىر ئابدۇ. بىي ئىشالر مىنىستىرى مۇھەممەد راشىدىن ئىدىئۇ مىسىرنىڭ ھەر. تۇراتتى

مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكالتىدىكىلەرنىڭ ئۇنى زۇڭتۇڭ قىلىپ سايلىشىدىن ئەنسىرەپ 

مەن ئىككىنجى كامىرنىڭ ئۇدۇلىدىكى ئۈچىنچى كامىرغا . ئۇنىمۇ قامال قىلىۋالغان ئىدى

 .سوالندىم

 

 ۈئچىنچى نومۇرلۇق كامىردا

 

 غئاندىن تورۇسقا ئېسىلغان چىرا. نغاندىن كىيىن، ئىشىك سىرتىدىن تاقالدىمەن سوال

نىڭ كۈچلۈك نۇرى شۇنچىلىك قوقۇنچلۇق ئىدىكى، بۇ نۇرالر يەنە غچىرا. ياندۇرۇلدى

بىردەمدىن كىيىن مەن ئىشىكنى . قىالتتىبەلگىسىدەك  ئېلىپ بېرىلىدىغان قىيناشالرنىڭ

. ن ھاجەتكە بېرىپ تاھارەت ئېلىۋىلىشنى سورىدىمچېكىپ، تەلەتى سەت بىر ئالۋاستىدى

مەن ئىشىكنى يەنە چېكىشتىن، ھاجەتكە بېرىشتىن، تاھارەت ئېلىشتىن ۋە سۇ ئىچىشتىن 

دە، -دېدى« !قامچا ئۇرىمەن 14ئەگەر يەنە ئىشىكنى چەكسەڭ، سېنى »: ئۇ. چەكلەندىم

لىنىدىغانلىقىنى ىيەتكە ئايىتىنىڭ ھەرقاچان ئەمىل، ئۆز تەھدئوينىتىپقامچىلىرىنى ھاۋادا 

 .بىلدۈرىۋاتاتتى

مەن يىگىرمىنجى كامىردا نەچچە سائەت ئۆرە تۇرۇپ ھېرىپ  ،بۇ ئۆي قۇپقۇرۇق ئىدى 
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ئاندىن تەيەممۇم قىلىپ، شام ۋە . پۈركەنجەمنى سېلىپ يەرگە سالدىم، كەتكەن ئىدىم

ىن پۇتۇم لىك. نامازدىن كىيىن شۇ پېتى ئولتۇردۇم. خۇفتەن نامىزىمنى ئوقۇدۇم

دە، -مەن ئۆتىكىمنى سېلىپ ياستۇق قىلدىم. يارىالنغانلىقتىن، كۆپ ئولتۇرالمايتتىم

ڭ يېنىغا قويۇلغان ياغاچ كرىست جىمجىتلىقنى نىىسكامىر دېرىزى. پەرەنجە ئۈستىدە ياتتىم

بىرلەپ مۇسۇلمان ياشالرنى ئېلىپ چىقىپ، ياغاچ كرىستقا ئاستى ۋە -بۇ غالچىالر بىر. بۇزدى

. كىمگە نۆۋەت كەلسە، ئۇالر ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلەيتتى. قامچىالشقا بۇيرىدى ئۇنى

غالچىالر . ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئېنژىنىر، دوختۇر، كېڭەش پاالتاسى ئەزالىرى ئىدى

 . ئۇالردىن ئوخشاش سۇئالالرنى سورايتتى

 بۇ يەرگە قاچان كەلدىڭ؟-

 .جاۋاب ھەمىشە تۈنۈگۈن ياكى بۈگۈن بوالتتى

 نى ئەڭ ئاخىرقى قېتىم قاچان قەيەردە كۆرگەن ئىدىڭ؟زالىزغە زەينەب-

ئۇالر ئېسىمدە يوق دەپ جاۋاب بەرسە، غالچىالر ئۇالرنى قاتتىق قىينايتتى ۋە مېنى 

ئەلۋەتتە ئاق كۆڭۈل قېرىنداشلىرىم . شۇنداق سەت تىلالر بىلەن ھاقارەتلەشكە بۇيرۇيتتى

ئۇالرنىڭ بەزىلىرى شۇنچە چىداملىق ۋە باتۇر . مچا يەيتتىبۇنى رەت قىالتتى، ئاندىن تازا قا

ئىدىكى، بۇ غالچىالرغا مېنىڭ سەمىمىي، ئاق كۆڭۈل ۋە ھۆرمەتلىك ئايال ئىكەنلىكىمنى 

بۇالرنىڭ ھەممىسى مېنىڭ ئىرادەمنى سۇسالشتۇرۇش . دە، قاتتىق تاياق يەيتتى-ئېيتاتتى

. ىمىنى ۋە رەھمىتىنى تىلەشكە باشلىدىممەن ئالالھنى چاقىرىپ، ئۇنىڭ يارد. ئۈچۈن ئىدى

. مەن بۇ غالچىالرنىڭ بۇ ياشالرنىڭ ئورنىغا مېنى قىينىشىنى ئۈمىد قىلىپ يىغالپ كەتتىم

ئالالھتىن مېنى ئۇالرنىڭ ئورنىغا قويۇشنى، ئۇالرنىڭ ئازابىنى تەڭ تارتىشقا نىسىپ قىلىشنى 

ېنى تىللىشىنى، ئازراق بولسىمۇ مەن ئۇالرنىڭ غالچىالرنىڭ تەلىپى بويىچە م. تىلەيتتىم

قامچىالش كۈچىيىشكە . لىكىن ئۇالر بۇنى رەت قىالتتى. تاياقنى ئاز يىيىشىنى ئۈمىد قىالتتىم

لەختە قانغا  -قېرىنداشلىرىمنىڭ تاياقتىن ئېڭرىغان ئاۋازى يۈرىكىمنى لەختە. باشلىدى
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ىن ياردەم تىلەپ دۇئا مەن ھەسرەتلەنگەن ۋە ئىچىم ئاغرىغان ھالدا ئالالھت. تولدۇراتتى

ئۇالرنى مەندىن . مېنى ئۇالردىن ئايرىپ، دىققىتىمنى سەندىال قىلغىن! ئى ئالالھ»: قىلدىم

ئۇالرغا سەن رازى بولىدىغان ياخشى ئەمەللەرنى . ئايرىپ، دىققىتىنى سەندىال قىلغىن

سەن بىزنىڭ . مېنى بۇ ئازاپلىق يىغىالردىن قانات ئاستىڭغا ئالغىن. قىلىشنى نىسىپ ئەتكىن

سەن . بىز سەن ئورۇنالشتۇرغان ھېكمەتنى بىلمەيمىز. دىلىمىزدىكىنى بىلىپ تۇرغۇچىسەن

بىزگە . سەن بىزنىڭ قەلىبلىرىمىزدىكىنى بىلگۈچىدۇرسەن. غەيىبنى بىلگۈچىدۇرسەن

 «!رەھمەت قىلغىن

 خاسىيەتلىك چۈش
 

مەن شۇ . سەزمەپتىمەنمەن ئالالھنى زىكىر قىلىپ يېتىپ قاچانالردا ئۇخالپ قالغىنىمنى 

چۈشۈمدە چەكسىز كەتكەن چۆللۈك ۋە . كېچە چۈشۈمدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆردۈم

ھەربىر تۆگىنىڭ ئۈستىدە خۇددى نۇر چەمبىرەكلىرىدىن . تۆگە كارۋىنىنى كۆردۈم

مەن بۇ . ياسالغانغا ئوخشاش تەختىراۋان ئۈستىدە يۈزلىرى نۇرلۇق تۆت ئەر كىشى بار ئىدى

ەت زور كارۋاننىڭ كەينىدە قوللىرىدا تۆگىنىڭ تىزگىنىنى تۇتىۋالغان بىر ھەيۋەتلىك غاي

بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم »: ئۆزۈمگە-مەن ئىچىمدە ئۆز. كىشىنىڭ كەينىدە تۇراتتىم

 :بۇ ھەيۋەتلىك كىشى ماڭا. دەپ سۇئال قوياتتىم« شۇمۇ؟

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ  ، سەن ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى بولغانزەينەب-

 .دېدى-ئىزى بويىچە مېڭىۋاتىسەن،

شۇنداقمۇ ئۇستاز؟ مەن ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى بولغان مۇھەممەد -

 ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىزى بويىچە ماڭدىممۇ؟

، ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى بولغان مۇھەممەد زالىزغە زەينەبسەن -

 .چە مېڭىۋاتىسەنئەلەيھىسساالمنىڭ ئىزى بويى
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 سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز، مەن ھەقىقەتەن سىزنىڭ ئىزىڭىز بويىچە ماڭدىممۇ؟-

سەن ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى . ، سەن توغرا يولدا، سەن توغرا يولدازەينەب-

 .بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىزى بويىچە مېڭىۋاتىسەن

ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئوخشاش  مەن سۇئالىمنى نەچچە رەت تەكرارلىدىم

 . جاۋابقا ئېرىشتىم

. مەن خۇددى پۈتۈن دۇنياغا ئېرىشكەندەك خۇشاللىق بىلەن ئويغاندىم

ئەجەبللىنەرلىكى، مەن ئۆزۈمنىڭ نەدىلىكىنى، مېنى نېمىنىڭ كۈتىۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇپ 

دېرىزە سىرتىدىكىلەرمۇ . مەن بەدىنىمدىكى ئاغرىقالرنى سەزمەيۋاتاتتىم. قالغان ئىدىم

مۇندا ئاڭالپ -مەن پەقەت يىراقتىن كەلگەن ئاۋازالرنى ئاندا. يىراقالپ كەتكەن ئىدى

 الىزغەز زەينەبتېخىمۇ ھەيران قاالرلىقى شۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى . قاالتتىم

مېنىڭ ئىسمى بىلەن تونۇلغان بولساممۇ،  الىزغەزئەل زەينەبگەرچە مەن . دەپ چاقىردى

بۇ خاسىيەتلىك چۈش ماڭا . ئىدى الىزغەز زەينەبتۇغۇلغان ۋاقتىمدا قويۇلغان ئىسمىم 

دە، -مەن تەيەممۇم قىلدىم. ھەقىقەتەن ۋاقىت ۋە مەن تۇرىۋاتقان ئورۇننى ئۇنتۇلدۇردى

دە، -مەن سەجدىگە يىقىلدىم. ناماز ئوقۇپ ئالالھنىڭ ماڭا بەرگەن سوۋغىتىغا ھەمدە ئېيتتىم

ئى رەببىم، ساڭا نېمە بىلەن رەھمەت ئېيتاي؟ مەن پەقەت ساڭا بەرگەن »: يېلىنىپئالالھقا 

ساڭا قەسەم ! ئى ئالالھ. سەمىمىي ۋەدەمنى يەنە بىر قېتىم تەكرارلىيااليمەن خاالس

مېنىڭ تۈپەيلىمدىن . قىلىمەن لۈرەشكى، مەن سېنىڭ يولۇڭدا ئۆلگۈچە قىلىمەن

مېنى سېنى رازى ! ئى ئالالھ. ىنىپ پاناھ تىلەيمەنباشقىالرنىڭ ئازابلىنىشىدىن ساڭا سېغ

مېنى سېنى رازى قىلىدىغان توغرا . قىلىدىغان ھەقىقەتتە چىڭ تۇرغۇچىالردىن قىلغىن

بۇ ۋاقىتتا ئۆزۈمنى باشقا بىر دۇنيادا ياشاۋاتقاندەك شۇنداق « .ئىشالر بىلەنال چەكلىگىن

نۇرغۇن . ىلىقالرنى ئاڭلىدىمسىرتتىكى قااليمىقانچ تۇيۇقسىز. ئازادە ھېس قىلدىم

كىيىن مەن . ئاپتوبۇسالر تۈرمىگە كىرىۋاتقان، بەزىلىرى تۈرمىدىن چىقىۋاتقاندەك قىالتتى
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بامدات نامىزىغا . نا ئالمىشىش ۋاقتى ئىكەنلىكىنى بىلدىمېسمئز غالچىالرنىڭ ۇۋبۇنىڭ بۇ يا

 .تەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇدۇم ،ئەزان توۋالندى

كۈنى پەيشەنبىگىچە بۇ يەردە -16ئاينىڭ -8كۈنى جۈمەدىن باشالپ، -14ئاينىڭ -8مەن  

. بۇ ئالتە كۈن ئىچىدە مەن قامالغان كامىرنىڭ ئىشىكى ئېچىلىپ باقمىدى. قامىلىپ تۇردۇم

سىرتتىكى . ھاجەتكە چىقىشىم چەكلەندى ،ماڭا يىمەكلىك، ئىچىملىك بېرىلمىدى

گۈندىپاي پەقەت ماڭا قارايدىغان . ندىھەرقانداق ئادەم بىلەن ئاالقە قىلىشىم چەكلە

قەدىرلىك ئوقۇرمەن، سىز ھېس . پات ماڭا قاراپ قوياتتى-ئىشىكنىڭ تۆشۈكىدىن پات

قىالالمسز، بىر ئىنسان بۇ شارائىتتا قانداقمۇ ياشىيالىسۇن؟ ئىنسان بىر نەچچە كۈن بىر 

قانداقمۇ نەرسە يېمىسە، بەلكىم ياشىيااليدۇ، لىكىن بۇنداق ئۇزۇن سۇ ئىچمىسە 

ئاي ئىكەنلىكىنى -8ياشىيالىسۇن؟ قەدىرلىك ئوقۇرمەن، بۇنىڭ پىژغىرىم ئىسسىق بولغان 

يەھۇدى باشقا غەيرىي دىندىكىلەرمۇ ئىنسانغا بۇنداق مۇئامىلە قىلمايدۇ، ئۆزىنى . ئۇنتىماڭ

 مۇسۇلمان دەپ ئاتىۋالغانالرنىڭ بۇ ئىشالرغا يول قويىشى مۇمكىنمۇ؟

دە قىلچە ئىمان ۋە ئەخالق بولمىغان مۇستەبىد ھاكىمىيەتچىلەر بۇ قەلبى! ئىي ئالالھ

لېكىن، ئالالھقا، ھەقىقەتكە بولغان . ئىنسانالرنىڭ ئابرويىنى قىلچىلىك دەپسەندە قىلدى

ئىشەنچ ئىمان ئېيتقۇچىالرغا ئىنساننىڭ ئىقتىدارىدىن يۇقىرى بولغان غايەت كۈچ تەلەپ 

كۈن  6نىڭ سۇ، يېمەكسىز، ھاجەتكە بارماي شۇڭالشقا قەدىرلىك ئۇقۇرمەن مې.قىلىدۇ

مەن بۇ ئالتە كۇندە ياشىيالىغانلىقمنى تۆۋەندىكى ئىككى . ياشىيالىغىقىمغىمۇ ئەجەبلەنمەڭ

 :سەۋەبتىن دەپ قارايمەن

بىرىنجىدىن، ئالالھنىڭ ماڭا رەھمەت قىلىپ ئاتا قىلغان ئىمانىغا تايىنىپ، ئىسالم بىزگە 

دىغان كۈچ بېغىشاليدۇ، ئىمان كىشىنى قىيىنچىلىقالرغا قىيىنچىلىقالردىن غالىب كېلى

زالرنىڭ كۈچىدىن ۇۋبەرداشلىق بېرىدىغان سەبىرلىك بولۇشقا چاقىرىدۇ بۇ كۈچ ئۇ يا

ئۇالر ئۆزلىرىنى ھەممىگە ھۆكۈمرانلىق قىلىمەن دەپ ئوياليدۇ، . ئېشىپ چۈشىدۇ ئەلۋەتتە
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اغالنغان، ئۇالر ئالالھنىڭ پاناھلىقى تى ئالالھ بىلەن بالېكىن ئىمان ئېيتقۇچىالرنىڭ ھاي

 .بىلەن ئالالھ بەلگىلىگەن قانۇن بويىچە ياشايدۇ

ئىككىنجىدىن، ھېلىقى كېچىدىكى خاسىيەتلىك چۈش ماڭا خۇددى قۇۋۋەت دورىسىدەك 

مېنى ئەتراپىمدىكى يۈز بېرىۋاتقان ھەممە ئىشالردىن ئايرىپ خۇشاللىق ئىچىدە ياشاشقا 

 .نائىل قىلدى

كۈنى ئەتىگەندە كۈزەتكۈچى گۇندىپاي ماڭا ئازراق سۇ، مەينەت بولكا، يەتتىنجى 

ھۇ، »:ئۇ بولكا بىلەن پىشالقنى يەرگە تاشالپ. سارغىيىپ كەتكەن پىشالق ئەكىردى

دېدى ۋەھشىيلەرچە « . ؟ مانا بۇ سېنىڭ تامىقىڭ!ھازىرغىچە ھاياتكەنسەن ھە! ئەبلەخ

ىم، گەرچە سۇ ناھايىتى پاسكىنا چەينەككە مەن بولكا بىلەن پىشالققا تەگمىد. ۋارقىراپ

ئېلىنغان بولسىمۇ، چەينەكنىڭ پۇرىقىنى توسۇش ئۈچۈن، بۇرۇنلىرىمنى ئېتىپ كۆزلىرىمنى 

ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن، ئالالھنىڭ ئىسمى »: دە-يۇمدۇم ۋە چەينەكنى ئالدىم

! ئىي ئالالھ. قىاللمايدۇ بىلەن ئاسمان زېمىندىكى مەخلۇقاتالر ھېچ كىشىگە زىيانكەشلىك

« ماڭا سەبىرچانلىق، بىلىم، ئىرادە ئاتا قىلغىن. ماڭا ئۇزۇقلۇق، ئۇسسۇزلۇق بەرگىن

 .دېگەن دۇئا بىلەن ئاستا سۇنى ئىچتىم

يەرگە ۋە  سېنىقاش قارايغان ۋاقىتالردا كۆزەتچى گۇندىپاي كامىرغا كىردى ۋە قامچى 

دەپ « .سەن ھاجەتكە بارساڭ بولىدۇ! ئەبلەخئورنۇڭدىن تۇر »:تامالرغا قارىتىپ شىلتىپ

ئۇ . مەن ئورنۇمدىن تۇرۇشقا تەمشەلدىم بىراق ھالسىزالنغىنىمدىن يېقىلدىم.ۋارقىرىدى

گۇندىپاي قوپاللىق بىلەن مېنى قولۇمدىن تارتىپ تۇرغۇزدى ۋە مېنى ھاجەتخانىغىچە يۆلەپ 

ئىشىكنى »:نىمدە ئۇ ۋارقىراپمەن ھاجەتخانىنىڭ ئىشىكىنى يېپىشقا تەمشەلگى. ئېلىپ باردى

 .دېدى« !تاقاشقا بولمايدۇ

 .ماڭا ھېچنېمە كېرەك ئەمەس. ئۇنداقتا مېنى كامىرغا ئېلىپ كىرىپ كېتىڭ-

ئۇ ياۋايىالرچە -؟ !ئىشىكنى تاقىۋالساڭ بىز سېنى قانداق كۆزىتىمىز! كىرە ئەبلەخ-
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 .خۇشاللىق ئىزدەۋاتاتتى ئۇ پەقەت تەكەببۇرلۇق بىلەن مېنى شەرمەندە قىلىپ. ۋارقىرايتتى

 قانداق جاھىىليەت بۇنداق ئەخالقسىزلىققا يول قويۇشى مۇمكىن؟

بۇ گۇندىپاينىڭ يەنە مېنى ھاجەتكە ئېلىپ چىقىشىدىن، ماڭا ئۆلۈم . مەن كامىرغا قايتتى

كامىر ئىشىكىنڭ تاقىلىشى بىلەن مەن دەرھال تەيەممۇم قىلىپ شام بىلەن . ياخشىراق ئىدى

گىتىشىمگە مېنى ئىتالر بىلەن تولغان يىگىرمە ۈنامازنى ئەمدى ت.ىنى ئوقۇدۇمامىزخۇپتەن ن

ئىككى كىشىنى  اگەن سافۋاتۇل رۇبى ئىسىملىك غالچتۆتىنجى نۇمۇرلۇق كامىرغا ئېلىپ كىر

 .باشالپ كامىر ئىشىكىنى ئېچىپ كەلدى

 .مەن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدىم–كىرىڭ دوختۇر -

 .يەردە ياتقۇزۇپ تەكشۈردى بۇ ئىككى كىشىدىن بىرى مېنى

 .سورىدى ئۈچىنچى كىشى -ئۇ قانداقراق؟-

اۋاپ بەردى مېنى تەكشۈرگەن دەپ ج -.ھېچ ئىش يوق، ئۇنىڭ يۈرىكى ساق ئىكەن-

 .كىشى

بىر نەچچە مىنۇت . نوز قويغاندىن كېيىن، ئۇالر چىقىپ كېتىشتىىساالمەتلىكىمگە دېئاگ 

ئادەمنىڭ قورققۇسى  ىقىدىنمېنى قاراڭغۇلە غالچا كىرىپ ئۆتمەيال، بىر نەچچ-ئۆتە

ئۇالر مېنى تامغا قارىتىپ . كەلگۈدەك، سوراقخانىغا ئوخشايدىغان بىر ئۆيگە ئېلىپ كىردى

 . ۇپ قويدىىماستىن ئىككى سائەتكىچە تۇرغۇزمىدىرل

بۈگۈن ساڭا قىيامەت  ھۇ، ئىتنىڭ كۈچىكى»: ئۇالر سوراقخانىنىڭ ئىشىكىنى يېپىۋەتكەچ

ئۇالرنىڭ گەپلىرىنى ئاڭالپ ئالالھتىن پاناھلىق تىلىدىم ۋە سۈرە . دېيىشتى« ...بولىدۇ

خۇددى بۇ ئايەتلەرنى تۇنجى قېتىم  .ە بەقەرەنى ئوقۇشقا باشلىدىمفاتىھە بىلەن سۈر

 .دانە ئوقۇدۇم-ئالدىرماي دانەئۇقۇۋاتقاندەك 

تىق تەگكەن مەن قۇرئان ئوقۇشنىڭ لەززىتىنى سۈرۈپ ھەممىنى ئۇنتىغان ۋاقتىمدا، قات

ز غالچىالر مېنى ۋۇيا. رۇتۇلدىوچىراق ي ،شاپىالق مېنى ئويغاتقاندەك بولدىبىر 
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قاراڭغۇلۇق بۇ كىشىلەرنىڭ يۈزلىرىنى سىرغىپ ئۆتكەندە، . ۋەھشىيلەرچە قامچىلىدى

 ڭئۇالر ماڭا ئۈچ بەت ئاق قەغەز بەردى ۋە ئۇالرنى.  ئىبلىسنى ئەسلىتەتتىلىرى ئۇالرنىڭ كۆز

 .ىچە يېزىشقا بۇيرىدىتەلىپى بوي

ئاندىن . باشقا ئۈچ كىشى كىرىپ كەلدى ۋە تېخىمۇ قاتتىق قامچىالشقا بۇيرىدى ىردەمدەب

 .بۇ ئۇنىڭ يازغاندا بىز تەلەپ قىلغان مەزمۇنالرنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن دېيىشتى

بىر غالچا كېلىپ مېنى بىلەكلىرىمدىن تۇتۇپ سىلكىشلەپ تام . قامچىالش توختىدى

يەنە بىر . سيۇنى ئىكەنلىكىنى بىلدىمەمەن كېيىن ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ ھەمزە ب. رەپكە ئاتتىتە

كېيىن ئۇالر بىر ھەربىي فورما كەيگەن . غالچا مېنى زەربە بىلەن سىلكىشلەپ يەرگە يىقىتتى

 .ئەسكەرنى مېنى تېپىشكە بۇيرىدى

بەدىنىمنىڭ  ،زۇلدىئاق قەغەز تۇتقۇولۇمغا ، قدىمىر ئۈستەلنىڭ يېنىغا ئېلىپ بېرىلب

غالچىالردىن بىرى ماڭا . ئاران تۇتۇپ تۇراتتىم -ئاغرىقىدىن قەغەزنىمۇ ئاران

، لىۋانسەن بىلىدىغان سەئۇدى ئەرەبىستان، سۈرىيە، سۇدان، »:ۋارقىراپ

ئەگەر يازمىساڭ، سېنى مۇشۇ ! ڭ ئىسمىنى يېزىپ چىقنىىسھەممى ئىئوردانىيىلىكلەرنىڭ

تەشكىالتىدىكى بارلىق تۇنۇشۇڭنى ۋە ئۇالر بىلەن بولغان  ىنداشالرقېر. يەردىال ئېتىۋېتىمىز

 .دە، ماڭا بىر قەلەم بېرىپ، ئىشىكنى تاقاپ چىقىپ كەتتى-دېدى« !مۇناسىۋىتىڭنى ياز

 :مەن قەلەمنى ئېلىپ، مۇنۇالرنى يازدىم

. ئىسالم دەۋىتى بىلەن مەن نۇرغـۇن دۆلەتـلەردە نۇرغـۇن دوسـتالر بىـلەن تۇنۇشـتۇم»

ڭ پائالىيىتىمىز ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن، ئالالھ ئـۆزى خالىغـان كىشـىلەرنى تـوغرا بىزنى

تـوغرا يـول ئەلـۋەتتە پەيغەمبىرىمىـز مـۇھەممەد ئەلەيھىسسـاالم ۋە ئۇنىڭغـا . يولغا باشاليدۇ

بىزنىڭ مەقسـىتىمىز ئالالھنىـڭ قـانۇنىنى ئىجـرا قىلىشـقا . ئەگەشكەن ساھابىلەرنىڭ يولى

 مـانىڭالرنىەرنى ئالالھنىڭ نامى بىلەن جـاھىليەتتىن يىراقلىشـىپ، ئىمەن سىل. چاقىرىش

ــوغرا يولىغــا  ــان قــاراڭغۇلۇقتىن ئالالھنىــڭ ت يېڭىالشــقا، ســىلەرنىڭ دىللىرىڭالرنــى بوغق
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نى ئەگەر سىلەر مۇشۇنداق قىلسـاڭالر ئـالالھ سـىلەر. قايتىشقا ۋە تەۋبە قىلىشقا چاقىرىمەن

بۇ . ى مۇمكىنرۇقلۇقىغا يەتكۈزۈشوزۇپ، ئىسالمنىڭ يدىن قۇتقۇلىىجاھىليەتنىڭ ھاڭ ئازگ

يەتكـۈزۈڭالر، ئۇمـۇ پۇشـايمان قىلىـپ تەۋبە قىلسـۇن، ئىسـالمغا  رەئىسـىڭالرغاى چاقىرىقن

ئەگەر ئۇ رەت قىلسا، شـۇنى ئۇنۇتمـاڭالركى، سـىلەر . بېرىلىپ جاھىليەتتىن قول ئۈزسۇن

مەن ئالالھدىن باشقا ئىـالھ . لىسىلەرڭالرنىڭ قىلمىشىغا ۋە تاللىغان يولغا جاۋابكار بوۈئۆز

ئـى . يوق، مـۇھەممەد ئالالھنىـڭ بەندىسـى ۋە رەسـۇلى ئىكەنلىكىـگە گۇۋاھلىـق بېـرىمەن

ئەگەر پۇشــايمان قىلســا . ئــالالھ، ســېنىڭ خەۋىرىڭنــى يەتكــۈزگىنىمگە گــۇۋاھچى بــولغىن

ــن ــۇل قىلغى ــڭ تەۋبىمىزنــى قۇب ــڭ ۋە بىزنى ــەن ھەممىــگە. ئۇالرنى  ئەگەر رەت قىلســا س

ئـى ئـالالھ، بىزنـى سـېنىڭ رازىلىقىـڭ . قادىرسەن، ھـېكمەت بىـلەن ئىـش قىلغۇچىسـەن

 «.بولۇشقا نىسىب قىلغىن شېھىدبىلەن، سېنىڭ رەھمىتىڭ بىلەن سېنىڭ يولۇڭدا 

مەن ئالالھنىڭ ياردىمى بىلەن خەتنى يېزىپ تۈگەتتىم ۋە ئۆزۈمنىڭ ئۇالرغـا ئالالھنىـڭ 

ئـالالھنى خەتنـى تـۈگىتىش بىـلەن تەڭ . ۇمبولـدخەۋىرىنى يەتكۈزگەنلىكىمدىن خوشـال 

 .زىكىر قىلىشقا باشلىدىم

ئاخىرى سافۋات رۇبى قايتىپ كەلدى ۋە خەتنى ئېلىپ چىقىپ كەتتى، مەن يەنە 

 . قاراڭغۇلۇق ئىچىدە قالدىم
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 ىقامچىالر ماڭا يۈزلەند
 

 

بورانددە  ئادەم بىلەن ئۇزۇن ئۆتمەي ئىشىك ئېچىلىپ چىراقالر ياندۇرۇلدى، سافۋات تۆت 

بىد  سدەن بىدلەن  ئىتنىد  بالىسد ، ھـۇ» ۋە ئەڭ سېسىق گەپدلەر بىدلەن ئېتىلىپ كىردى

مېند  دەپ  «!كەنغدۇ ھەممىسد  قدۇرۇق گەپ نېمە بدۇ يازاانلىرڭد ، چاقچاقلىشىۋاتامدۇق،

 .تىلالشقا باشلىدى

بلىرى جانددا بەسددنۇن ھەمدد ە  لىق باشدد ھەربدد  ئىشددالر تسرمىسددىنى »بىرسدد    ەسددناداشۇئ

ئۆمرۈمددە ئداپالپمۇ باقمىغدان،  قوپدا،،، سېسدىقدېدى، ھەم ەمدۇ كىدرڭ ال ئەڭ « كەلدى 

 ەتئۇنىڭغدا نەپدر. تاقەت قىاللمايدڭغان سۆزلەرن  ياادۇرۇشدقا باشدلىدىىمۇ كىش  ئاپالشق

بلىرى جاندا» دڭن بىدرىادالچىالر تۇراتت ، بىر نەچچە ۋاراق قەاەزبىلەن قارڭدڭم، قولىدا 

ۋە ئدۇن  يىرتىدپ تاشدالپ ،سدافۋاتنى  بدايق   دېددى«ىسدىن   يازادان نېمقارڭسىال ئۇنىد

 .پ يازاانلىرڭمن  مەسىىرە قىلدىسۆزڭن  تەكرارال

دەپ  «لمداپتۇئۇنىڭغا يسز خاتىر قىلىشنى  ئدورن  قا ئۇن  بااالپالر، »بەسنۇن  ھەم ە    

بىدلەن  ەسدكەرۋە يەنە بىدر ئسدافۋات  ئارڭدڭن ئدۇزاق ئدۆتمەي ئدۇ .ۋارقىراپ چىقىپ كەتت 

شددۇمن  وھ–مەن ئەس ئەسددكەر قوپدداللىق بىددلەن مېندد  يەرگە يىقىتتدد ، قايتىددپ كىددردى،

. مېندد  داراددا ئاسددت   ھددايۋانن  ئاسددقاندە ېلىپ،پۇتۇمغددا كىشددەن سددتې ىددپ بولغددۇچە 

بىگە ڭرئسچسن مەخسۇس تەربىنلەنگەن ۋە بۇ جەھەتتە تولۇق تەجدگۇناھكارالرن  جازاالش 

پەقەت توختىمداي بدۇ چااددا تاياق يېددڭم،  تەرڭ ىدڭن بولىشىغاي ندڭ اسبۇ گ ئىگە بولغان

 .تاك  ھوشۇمدڭن كەتكەنگە قەدەر ئالالھن  زڭكرى قىلدڭم،

مىددڭرلىغۇدە   ك يېتى دتىمەن، گەپ قىلغدۇدە  يدا ەلگىنىمدە بىر كارڭۋاتتاھوشۇمغا ك    

مېند  نـدىپايالر ۈگ .ن  ھدې  قىالاليدتىمئىشدالر ۋاتقدانۇئەتراپتدا بولبىدراق  ھالىم يدوقت ،

شدۇمغا كەلگىنىمددە مەنددڭن قدان وھ ،مەن يەنە ھۇشدۇمدڭن كەتدتىم، ئاپىرڭۋەتت اا كامىر
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داۋالىتىدپ قويۇشدن   ئىشىكن  ئۇرۇپ دوختۇر چاقىرڭپ بېرڭشدىن ، بىلدڭم،ئېقىۋاتقىنىن  

سېسدىق گەپدلەر  بىراق ئېرڭشدكىنىم يەنىدال شدۇ جاھانددڭك  ئەڭ مەيدنەت، تەلەپ قىلدڭم،

  .بولدى

، بېشدىمغا كەلدگەن بدۇ ردۇمۇلۋئالالھقا ياقۇدرەتلىك  ،ھەممن  ئىدارە قىلىپ تۇراۇچ    

رەسددۇلۇلالس سددەللەلالھۇ ئەلەي دد  . تىددلەپ دۇئددا قىلدددڭمقۇتۇلدۇرڭشددىن   نمۇسددىبەتتى

رڭسدىدا پەردە دۇئاسىدڭن ساقالن، ئۇنى  بىلەن ئالالھنى  ئانى  مەزلۇم» ۋەسسەللەمنى 

ئالالھتىن ئېقىۋاتقدان قاننىد  توختىشدىن   .ئەسلىدڭم ەدڭسىن مۇبارە  ھ دڭگەن« يوقتۇر

بىـراق  ،ىۋاتقدان قدان توختىددىقئې تىلىكىمن  ئىجابەت قىلددى،مې رڭبان ئالالس  .تىلىدڭم

ك  مدڭ نى ــرەلمەي   بەدڭ ــلىق بې ــا بەرداش ــڭ ئاغرىقىغ ــاتتىميارىالرنى ــۇ ،تولغىن  بولۇپم

نامـاز بىـلەن  زىكىر قىلىپ ، ئالالھنىكىشەننىڭ تەسىرىدىن پۇتۇم ئوت بولۇپ يېنىۋاتاتتى

ــاپقۇزۇپ ــارام ت ــۈمنى ئ ــۈلپەتلەرگە  كۆڭل ــۇ ك ــگەن ب ــىمغا كەل ــالالھتىن بېش ــلىق  ئ بەرداش

 .غەيرەت تىلىدىم-بەرگۈدەك چىدام

مەن ئـــازابلىق كېچىلەرنـــى ا بولمىغـــان ئەھۋالـــدا دور نىـــڭ داۋالىشـــى ۋەدوختۇر      

نـان، بىـر پـارچە  بۇرداھەركۈنى بىر  ندىپايۈگبۇ جەرياندا ئىشىك باقار . ئۆتكۈزىۋاتاتتىم

 مەكلىكلەرنىڭ ئېچىغـان پۇرىقىغـا پەقەت چىـداپ تۇرالمـايتىم،ېي .بەردىپىشالق ئەكىلىپ 

 .شۇ سەۋەب بۇ نەرسىلەر قانداق ئېلىپ كېلىنگەن بولسا يەنە شۇنداق ئېلىپ كېتىلدى
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 ائلالھ ۇئالرنى جەم قىلغۇسى
 

ئىـدى، بـۇ ئايـاغ  تىۋىشـى بـۇ ئايـاغ ،اقىرۋاتقانـدەك بىلىنـدىبىر كۈنى بىر ئـاۋاز مېنـى چ

ــقەتدى تىۋىشــى ــارتتى–ق ــارىمنى ت ــۇردۇم،ئىشــىككە  .ئېتىب ــدىن ت ــى  ئېســىلىپ ئورنۇم مېن

ئـۇ  كۆردۈم، نىىسگىىپ، بۇ ئاياغ تىۋىشىنىڭ ئكۆزىتىپ تۇرىدىغان كىچىك تۆشۈكتىن مارا

دېمەك ، ئۇستاز ئىدى دەيبىۇھ ھەسەنۇل يېتەكچىسى جەمئيىتىنىڭمۇسۇلمان قېرىنداشالر 

بوشىشـىپ قالمـاڭالر، « تتىندجىھـا»:لىـپېتۆشۈككە يېقىن ك ،گەنىدىئۇمۇ تۇتۇپ كېلىن

. بولغانالر ئۈچـۈن قايغۇرمـاڭالر، ئەگەر مـۆمىن بولسـاڭالر ئۈسـتۈنلىك قازىنىسـىلەر شېھىد

 شـېھىد يەنى بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغـان ۋە)ئەگەر سىلەرگە شىكەستىلىك يەتكەن بولسا 

...  شىكەسـتىلىك يەتتـىئوخشاشـال« جېڭىـدەبەدرى »دۈشمەنلەرگىمۇ  (بولغان بولساڭالر

  .ۇ ئايەتلەرنى ئوقۇدۇمب{ئايەتنىڭ بىر قىسمى-251،224ئىمران  سۈرە ئال}

بۇيـان ئېلىـپ مېڭىلغىنىنـى -ئۇيـان ھەر كۈنى بۇ ئاياغ تىۋىشىغا دىقـقەت قىلىـپ تـۇردۇم،

مەن يۇقىرقى ئايەتلەرنى  ئۇستازنى كۆرگەندە .للى تاپاتتىمتۆشۈكتىن كۆرۈپ ئۆزۈمگە تەسە

تولىمۇ بوش ئـاۋازدا ئـۇ ندىپايالرنىڭ بايقاپ قالماسلىقى ئۈچۈن ۇگ مۇئۇستاز تەكراراليتىم،

 .ئايەتلەرنى پىچىرالپ قوياتتى

ماڭــا زور تەســەللى بــوالتتى ۋە ھەركــۈنى ئۇســتازنى بىــر قېــتىم بولســىمۇ كۆرىــۋىلىش       

رازىلىقى ئۈچـۈن  ئالالھ ئېتىقادلىقالر، بۇ خىل تۇيغۇنى پەقەت .ئۇنتۇلدۇراتتى منىئازابلىرى

ىگە شـۇنداق بىـر-الم مۆمىنلەرنىڭ قەلبىنـى بىـرئىس. قېرىنداش بولغانالرال ھېس قىالاليدۇ 

رازىلىقـى  ئالالھ،ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇپ كېتىـدۇ ئۇالر،باغاليدۇكى

 بـۇالرنى ئـويالپ.ئـۆزىنى بىـر پۈتـۈن گەۋدىـدەك ھـېس قىلىشـىدۇ ەۋ شـچىيـول بائۈچۈن 

 .كۆڭلۈم ئارام تېپىپ قالدى
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 قىستاق-ىئككىنچى قېتىملىق قىيىن
 

نىـڭ ئىشــىكى كامىرئارىـدىن ئـۇزاق ئـۆتمەي بىــر كېچىسـى،  .بـۇ ھـوزۇر ئـۇزۇن ســۈرمىدى

تان ىپئېچىل ۋە  ەن يەرگە ئـۇدۇل كەلـگ كىرىپال .باستۇرۇپ كىردىسافۋات سۈپەت   شەي

تـۈرمە سـۆرەپ  بىلىكىمـدىنقامچا بىلەن ئۇرۇشقا باشلىدى ۋە قوپاللىق بىـلەن يۈزلىرىمگە 

 ىـپبىـر ئىشـخانىغا ئەكىرنىڭ ئۇدۇلىدىكى كامىر-5ئېلىپ چىقتى، ئاندىن يەنە  ھويلىسىغا

يەنە  بۇ چاغدا. تقا چىقىپ كەتتىسىر قويۇپ ئورۇندۇقتا ئولتۇرغۇزۇپ كىدىىدشىرەنىڭ ئال

تقا ھەئە، مەن شۇ دېيىشىمگىال سـىر. سەنمۇ دەپ سورىدى زالىزغە بكەلدى ۋە زەينە ىبىر

ئۈچ ئەسكەر كىـردى،  دەكجەھەننەمدىن ئەمدىال چىققان ئارقىدىنال خۇددى. چىقىپ كەتتى

 ئۇالرنىـڭ .چلـۇق كۆرسـىتەتتىقورقۇنئۇالرنى تېخىمۇ يوغان گەۋدىلىرى  بويلىرى ۋەئېگىز 

م كەلـدى ۋە يەنە بىـر ئـادە ئۇالرنىڭ كەينىدىن .ى چىقىپ تۇراتتىزالىملىق مۇنىشىدىنۈكۆر

، ئۇالر ماڭـا كۆرمىگەنلىكىنى سورىدى-ۆرگەنتونىمايدىغانلىقىنى، ك-ئۇالردىن مېنى تونۇپ

ئەجىلىـڭ " ۋە  ماڭـا  دەپ جـاۋاب بەردى« تونـۇيمىز»تەڭـال  بىر قارىۋەتكەنـدىن كېـيىن 

-نى ئەكىـردى، دارغـا پـۇتمىنشاۋى فەرۇخن ئارقىدى  .ەتتىچىقىپ كدەپ قويۇپ " توشتى 

مېنـى قـانچە قېـتىم  ۋە ئۇنىڭـدىنقوللىرىنى باغالپ ئاسقاندىن كېيىن ئۇرۇشقا باشـلىدى، 

ئـۇ قارشـىلىق . لىشـاتتىۋە ماڭا تۆھمەت چاپلىشىنى ئـارزۇ قى ىدىيوقالپ بارغانلىقىنى سور

ــۇراتتىكۆرسەتكەنســى ــاتتىق ئ ــدا. رى تېخىمــۇ ق ــرە ئالدى ــۇ مەنزى ــۈر ب ىكىم بىــرى پىچــاق ي

. تـۇپ قويـاي دېـدىم، كەيپىيـاتىم بۇزۇلـدىوئـۆزەمنى يوق ،تىقىۋەتكەندەك ئاغرىپ كەتتى

 ،ئـاللىبۇرۇن شـۈكلەپ كەتكەنىـكەن، لدىيەرگە يىقى ئۇالر ئۇنىڭ قولىنى يېشىۋەتكەنىدى

 ئەمما قۇدىرەتلىك ئالالھ ئۇنىـڭ ياشىشـىنى .ئۇنى ئۆلۈپ كېتىدىغان بولدى دەپ ئويلىدىم

زىندانـدا ئـۇ  .ئاخىرىدا ئۇ ئۆمۈرلـۈك قامـاق جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىنـدى .ر قىلغانىدىتەقدى

-كېـيىن ئابدۇناسـىرنىڭ يـول .، ھەقىقەت ئۈچۈن كۈرەش قىلـدىدەۋەتنى داۋامالشتۇردى
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، ئۆلتۈرۈلـۈپزىندانىـدا « لىمـان»يورىقى بىلەن مەيـنەت قـولالر ئۇنىڭغىمـۇ سـوزۇلدى ۋە 

 .لەر قاتارىدىن ئورۇن ئالدىشېھىدىم قىلغان ئىسالمىيەت ئۈچۈن جېنىنى تەقد

قېرىنداشـلىرىمدىن يەنە . نى ئېسـىش ۋە ئـۇرۇش بىلەنـال بولـدى قىلمىـدىفەرۇخقاتىلالر 

 نـى قىينىغـان ئۇسـۇلالر بىـلەن مېنىـڭ ئالدىمـدا قىينـاپ،فەرۇخ بىرىنى تۇتـۇپ ئەكىلىـپ

لىدىكىـدەك جـاۋاپ ئۇنىڭدىنمۇ ئوخشاش سوئالالرنى سورىدى، سوئاللىرىغا ئۇالرنىـڭ كۆڭ

پۇخــادىن چىققــۇچە ئۇرغانــدىن كېــيىن قــولىنى . بەرمىگەنســېرى تېخىمــۇ قــاتتىق ئــۇراتتى

ئـۇنى ئۆلـدى دەپ ئويلىغـان  ھـالەتتە يەرگە يىقىلـدى، ھۇشسـىزبوشاتتى، ئۇ جانسـىز ۋە 

ھېچكىممــۇ ئــۇنى نەگە ئېلىــپ  كەتتــى،ېلىــپ ئ كېســەل كارۋىتىغــا سېلىشــىپ گۈنــدىپايالر

 .قمايتتىماڭغانلىقىنى ئۇ

 يېنىمغـا ، ئىقـرار قىلىـدۇ دەپ ئويلىشـىپ بۇ ئەھۋالالرنى ماڭا كۆرسەتكەندىن كېيىن مېنـى

ىۋاتقـان ھىـيلىگەر نەسـىھەت قىلماڭا ياخشى بولسۇن دەپ  پۈتۈنلەي مەن ئۈچۈن كەلگەن،

ئـۆزىنى  گەندىن كېيىن ئۇ كىرىپ ساالم بەر. كىرگۈزدى نىىسدىكى بىرقىياپىتىڭ سېنىبىر

ــتىش ــى يار تەپ ــا  دەمچىس ــۆمەر ئەيس ــتۇردىدەئ ــۇ  .پ تونۇش ــۇ ش ــىمچە ئۇم ــيىن بىلىش كې

 .جاڭگالنىڭ بۆرىلىرىدىن بىرى ئىكەن

پاراڭالشـقۇم بـار،  ياخشـىبىـلەن  ،سـىز ھـاجى بزەينە» . نەسىھەت قىلىشقا باشلىدىئۇ  

، سـىز ھـۆرمەتكە اليىـق ۋە ئىپپەتلىـك بىـر قانخورالرنىڭ قولىـدىن قۇتقـۇزىمەنبۇ سىزنى 

، بـارلىق ڭ؟ قـاراكەلدىقوينىغا قانداقمۇ تاشلىغۇڭىز  مۇشەققەتلەر بۇ ڭىزنى، ئۆزىىزئايالس

. ھەمـمە ئىشـنى ئېتىـراپ  قىلـدىدەيبى ۇھـنۇل مۇسۇلمان قېرىنداشالر، ئەڭ باشـتا ھەسـە

قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن ئۆزىنى  .ھۆكۈم قىلىشقا اليىق ئىقرارالرنى قىلدىئۆلۈم جازاسىغا  سىزنى

غېمىنــى سـىزمۇ كېچىكمەسـتە ئـۆز ھاياتىڭىزنىـڭ . يـدىارتىـپ قوئ ھەمـمە ئىشـىنى سـىزگە

نىنى ۋە ئەھــۋالىنى ئېنىــق ، بــۇ ئادەملەرنىــڭ نــېمە قىلمــاقچى بولغــانلىقىنى، ئــورىــڭقىل

  .مەن سىزنىڭ گۇناھسىزلىقىڭىزغا ئىشىنىمەن كېرەك، ئېيتىپ بېرىشىڭىز
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ئويلىنىـپ جـاۋاپ ى ياخشـ ماي ىب، ئالـدىرزەيـنە» ئـۇ يەنە . بىر ئېغىزمـۇ گەپ قىلمىـدىم

گەپنـى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن بـۇ . دېـدى« ھەقىقى ئەھۋالنى بىلگۈمىز بـار ڭ، بىزنىىڭربې

مۇسۇلمان قېرىنداشالر، ئالالھ ياخشـى  ېنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىقم»  :ايچىداپ تۇرالم

ېچ ىغان ھـدىكۆرمەيدىغان، ھەتتاكى ئەقلى جايىدىال بولغان بىر ئىنسانغا غەلىتىلىك بىلىن

" ؟ۆگىتىۋاتاتتۇق، ئەجىبا بـۇ خاتـامۇپتىمىز؟ ئىسانالرغا ئىسالمنى ئئىش قىلمىدۇق، نېمە قى

 .دېدىم

ـــۇ گەپلىـــرىمگە يقەســـت ۇس ئەممـــا گـــۇۋاھچىالر ۋە ئىقـــرارالردىن» : جـــاۋابەن ئـــۇ ب

ــۇ، بۇالرنىــڭ بىرســى بولســا، دۆلەت رە ــپ تۇرۇپت ــق بىلىنى ــانلىقىڭالر ئېنى ئىســى پىالنلىغ

 ىزنىڭبـــۇ ئىشـــالرنى ســـ. تـــۈرۈش ۋە دۆلەتنـــى ۋەيـــران قىلىـــشئابدۇناســـىرنى ئۆل

ياردەمچىسى، ھەقىقى ئەھۋالنى بىلىشتىن تەپتىش دېدى، مەن پەقەت  نلىقىڭىزنىپىالنلىغا

 .دېدى« ؟يەنە نېمە دەيسىزكىنباشقا مەقسىتىم يوق، ئەمدى 

 مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ ئابدۇناسىرنى ئۆلتـۈرۈش يـاكى باشـقا بىركىشـىنى» :مەن

ــرا ــى ۋەي ــوق، دۆلەتن ــىتى ي ــش مەقس ــران قىلى ــى ۋەي ــۈرۈش ، دۆلەتىن ــان  نئۆلت قىلىۋاتق

مەقسـىتىمىز ئەڭ بۈيـۈك  ،ق ئىشالردىن خـالىيبۇندا زئابدۇناسىر ئۆزى، بىزنىڭ مەقسىتىمى

ھەقىقەتتۇر، يەر يۈزىدە تەۋھىـد دەۋاسـى قىلىشـتۇر، ئـالالھنى تونـۇش دەۋاسـى، يـالغۇز 

. ۋاسـى، قۇرئـاننى ۋە سـۈننەتنى ئۈسـتۈن قىلىـش دەۋاسـىدۇرئالالھقىال قۇللۇق قىلىـش دە

ئەمەلــگە ئاشــقان كــۈن بۇتخــانىالرنى ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىــلەن  مەقســىتىمىز ۋە ۋەدىمىــز 

خاتىمە بېرىمىز، مەقسىتىمىز ۋەيران قىلىش ئەمەس ئىسالھ قىلىـش،  پىتنىلەرگەچاقىمىز، 

 .دېدىم «شەبۇزۇش ئەمەس تۈز

دېــمەك ســىلەر ئابدۇناســىر ۋە ھــاكىمىيەت ئۈچــۈن » :كۈلــدى ۋە ھالــدا  النغــانئــۇ مەغرۇر

 .دېدى« دىن بۇ بىلىنىپ تۇرۇپتۇىزيقەست پىالنالۋاتىسىلەر، سۆزلىرىڭۇس

يقەست ۋە زىيانكەشلىكلەردىن يىراقتۇر، ئۇ باتىلغا قارشى ھەق يولـدۇر، ۇئىسالم س -
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لنى ھەقىقىتــى بىــلەن ئســالم ئىنســانالرنىڭ يــولىنى ئايدىڭالشــتۇرىدۇ، تــوغرا بىــلەن بــاتى

ت ۋە كۆرسىتىدۇ، شەيتاننىڭ يولىغا كىرگەنلەر زەئىپ ۋە ئاجىز كىشلەردۇر، ئۇالرغا شەپقە

بۇ ئالالھنىڭ دەۋىتى،  .مەرھەمەت ئىچىدە قولىمىزنى سۇنۇپ قۇتۇلۇش يولىنى كۆرسىتىمىز

 .ئالالھنىڭ دىنى، ئالالھنىڭ كىتابىدۇر

ــۆمىنلەرگە› ــز م ــڭ دىللىرى )بى ــى ئۇالرنى ــايەن ــان  (غ ــدىغان قۇرئ ــمەت بولى ــىپاھ ۋە رەھ ش

يەنـى >ئايەتلىرىنى نازىل قىلىمىز، قۇرئان كاپىرالرغا زىياندىن باشـقىنى زىيـادە قىلمايـدۇ

-81سۈرە بەنى ئسرائىل } <.ئۇالر قۇرئاننى تەستىق قىلمىغانلىقتىن كۇفرى تېخىمۇ ئاشىدۇ

 {ئايەت

بىـر  بىـلەن  جالالتالرىيەتتە مۇشۇ ئەمىل ،ياردەمچىسى ئىكەنلىكىدە چىڭ تۇرغان تەپتىش 

مەن " :يىـپكى نىىسـتېرى بۆرە الدېگەن ئەبلەخ بىردىن يولدا بولغان بۇ سەئىد ئابدۇلكېرىم

ســەن تـېخىچە مۇســۇلمان قېرىنداشــالرنىڭ ســاڭا  بولســۇن دېۋىـدىم، ئەممــا سـاڭا ياخشــى

 .ېنىچە چىقىپ كەتتىدېگ "دېگەنلىرىگە ئالدىنىۋاتىسەن

ئەتلەرچە تۇرغـۇزۇپ قويـدى،مېنىڭ كـۆز بى كىرىپ تامغا قارىتىـپ سـات رۇئارقىدىن سافۋا

ــدا  .ينىــدىىق-ئالدىمــدا مۇســۇلمان قېرىنداشــالرنى ئــۇرۇپ قېرىنداشــلىرىم ھەر ۋارقىرىغان

 .مېنىڭ يۈرىكىمگە بىر قامچا تەگكەندەك بوالتتى

تـاھىر ،فەرۇخمۇرسـى مۇسـتافا ،:قىستاققا ئېلىنغان قېرىنداشلىرىم -مېنىڭ ئالدىمدا قىيىن

 .ئابدۇلئەزىز سالىم قاتارلىقالر ئىدى

ــيىن  ــالمىش تەپــتىش ياردەمچىســىبىردەمــدىن كې ــزە بەســيۇنى، ســافۋاتئات رۇبــى  ، ھەم

مچىسـى ەياردتەپـتىش  نېمىشقا» :ھەمزە ماڭا يېقىنراق كېلىپ .ئۈچى بىللە كەلدى قاتارلىق

، بولىـۋاتىمىز قۇتقۇزمـاقچى قەپەسـتىن بىـز سـېنىبىلەن چۈشنىش ھاسـىل قىاللمايسـەن؟ 

ئەمما سەن ئۇچىغا چىققان  دەم،تولىمۇ ياخشى بىر ئا رىڭنى ناھايىتى ياخشى تونۇيمەن،ېئ

ۋە مۇسـۇلمان قېرىنداشـالرنىڭ ھەممىسـى  دەيبىۇھـنۇل ، ھەسـەئەخمەقلەرنىڭ بىرىسـەن
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ـــدى، ـــرار قىل ـــالرنى ئىق ـــارلىق ئىش ـــدىن  ب ـــۆزۈڭنى ئۆلۈم ـــۇالردەك ئ ـــقا ئ ـــەن نېمىش س

 .دېدى« قۇتقۇزمايسەن؟

 غـــا ئېســـىپ قويـــۇپھەئە، مۇســـۇلمان قېرىداشـــالر ئىقـــرار قىلغـــانلىقلىرى ئۈچـــۈن دار-

مۇسۇلمان قېرىنداشـالرغا يالغـان سـۆزلىمەيمەن، مگە ۋە ۈقىينايسىلەر، شۇنداقمۇ؟ مەن ئۆز

! خــاالسپەقەت مۇشــۇ ئىســالم ئۈچــۈن خىــزمەت قىلىمىــز، قىلىــۋاتقىنىمىز  بىــز مۇســۇلمان،

 .دېدىم

ــقا ئىكك ــزە ۋە باش ــىھەم ــدى، نىىس ــار ئى ــكەر ب ــۆت ئەس ــىدا ت ــتىن ڭ ئارقىس ــۇالر غەزەپ ئ

سـۇلمان قېرىنداشــالرنى بــۇ تـۆت ئەســكەر دەل مۇ .قـامچىلىرىنى توختىمــاي يەرگە ئـۇراتتى

 . ئۇرغان تۆتى شۇ ئىدى قىيناپ،

؟ ئەجىبـا قـانۇن دىڭىزمۇ بۇ قامچىالرنى كۆر ەپەندى،ئ جانابىي»: تەپتىش ياردەمچىسىگە 

تـۈگىمەيال -گېـپىم تـۈگە. دېـدىم« ؟ۈنەرنىمـۇ ئۆگىتىـدىغان ئوخشـىمامدۇبۇ ھ تىداېفاكۇلت

سـەن؟ سـەندەك چاغالۋاتام سـەن بىزنـى سـاراڭ » :ھەمزە يۈزۈمگە بىر شاپىالق قويـدى ۋە 

 مەن يەنە .دېدى« سېنىمۇ كۆمەلەيمەن نەچچە ئونىنى كۆمىۋەتكىنىمدەك ئادەمدىن كۈنىگە

، ىزسوراق قىلىپ ئارخىپ قالدۇرىمەن دەيس» :قاراپ غەزەپ بىلەن تىش ياردەمچىسىگەتەپ

 .دېدىم« ؟ۇ سۆزلەرنى خاتىرلىۋالمايسىزئەمما نېمىشقا ب

ــاپەتتە رنى قىلىڭــالر، ئــۇنى خــالىغىنىڭالبولدى،ســىلەر » :ھەمــزە ئۈمــۈدىنى ئــۈزگەن قىي

 .دېدى" ئۆزى خالىمىدىۈش ئۈچۈن كېلىۋىدىم ئەپسۇس قۇتقۇز

 زالرۇۋبـۇ يـايەرگە ئۇرۇپ قولى قىچىشىپ تۇرغـان  ىنى تامغا،ۋات ۋە قامچىلىرسافگەپ بۇ 

كـۆزۈمگە  قامچىنىـڭ مېنى قامچىالشقا باشلىدى،پەرمان بولدى دە ،ھەممىسى ئۈچۈن بىر 

ــدىم،چىــڭ كېتىشــىدىن قورقــۇپ، كــۆزلىرىمنى تېگىــپ  قامچــا ھەمــمە يېرىمــدە  يۇمۇۋال

ــالەگكىنىــدە ھەر قامچــا ت ئوينــايتى، ــا ي ــا رەب،» ۋە راتتىم ۇۋئالالھق ــا ي ــالالھ  ي مېنــى  ئ

 دەپ ئاۋازىمنىــڭ بېــرىچە« قۇتقۇزىــۋالغىن، ماڭــا بەرداشــلىق بەرگــۈدەك مــادار بەرگىــن
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جالالتالر ئۇرۇپ ھارغان ۋاقىتتا  سافۋات قولۇمنى بوشاتتى ۋە يـۈزۈمنى تامغـا . ۋارقىرايتىم

 .تۇردۇمچاپالپ ئۆرە تۇرغۇزۇپ قويدى، شۇ ھالەتتە 

سـامبو ئىسـىملىك بىـر قاپقـارا جـالالت بىـلەن بىلـلە بىر نەچچە سائەتتىن كېتىن سـافۋات 

 .غا ئەكىرىپ سوالپ قويدىكامىرچچە شاپىالق ئۇرغاندىن كېيىن كېلىپ، يۈزۈمگە بىر نە

توۋالنغـاننى  ئىشىكى تاقىلىپ نەچچە مىنـۇتتىن كېـيىن بامـدات نامىزىغـا ئەزان كامىر

ەنال ماڭـا غەزەپ سـ ،ئىھ ئالالھ :لىنىپ دۇئا قىلدىمېجانابىي ئالالھقا ي نامىزىمدا ،ئاڭلىدىم

ــايمەن، ــدىن قورقم ــاڭ مەن قالغىنى ــايمەن قىلمىس ــ ،پەرۋا قىلم ــېنىڭ ك ــڭ -چۈس قۇدرىتى

سـېنىڭ مەغپىرىتىـڭ مەن ئۈچـۈن  پەقەت سەندىنال ياردەم تەلەپ قىلىـمەن، چەكسىزدۇر،

ان قاراڭغۇلۇقنى ئايدىڭالشـتۇرىدىغان، دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتنى يورىتىـدىغ ئمەتتۇر،ېبۈيۈك ن

يۈزۈڭنىڭ نۇرىغا سېغىنىمەن، رازىلىقىڭغا ئېرىشكەنگە قەدەر ھەر قانداق ئىشقا بەرداشلىق 

  .سەندىدۇر ۋە سەن بىلەن بىللىدۇربېرىمەن، غەيرەت ۋە قۇۋۋەت پەقەت 

 

مېنىڭ يېنىمدا چاقىرىلمىغان مېھمانالر  

 

ئىشـخانىغا غا ئۈچ كۈن سوالپ قويغاندىن كېيىن ئـۇالر مېنـى يەنە ھېلىقـى كامىرمېنى 

ئـۇ ئـادەم تولىمـۇ  ،ئولتۇرغـانىكەن بىر ئادەم ئىشخانىدا ئاق پىشماق، ئېگىز .ئېلىپ كىردى

 .سىپايە ھالدا گېپىنى باشلىدى

ئاۋال ، ىزگە ئازار بەردىبىلىمەن، بۇ يەردىكىلەر س .قېنى ئولتۇرۇڭ زەينەب خانىم، -

بىلەن چۈشىنىش  ىزس  رەئىس ئىشخانىسىدىن كەلدىم،مەن  ئۆزۈمنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتەي،

 ياخشى كـۆرىمىز، ىزنىتولىمۇ ياخشى كۆرىدۇ، بىزمۇ س ىزنىخەلق س بار، ھاسىل قىلغۇمىز

، بىـز بىـلەن چۈشـنىش ، بىـز بىـلەن دۈشمەنلىشىسـىزىزدائىم بىـزدىن قاچىسـ ىزس لېكىن
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 .ىزھاسىل قىلىشنى خالىمايس

تۈرمىدىن ال نبۈگۈ زنىى، سىڭىزئالالھ بىلەن قەسەمكى، بىز بىلەن ئوبدان پاراڭالشس 

 بىلىمىـز، مەن سـىزگەھەممىمىـز  مەيـدىغانلىقىنى ماس كەل سىزگە بۇ جاينىڭ، چىقىرىمىز

پال قالمــاي ھــېكمەت ئەبــۇ زەيــدنىڭ ئورنىغــا خەلــق ئىشــالر مىنىســتىرى رىچىقىــ تۈرمىــدىن

 .ڭىزغىمۇ ۋەدە بېرىمەنبولىشى

؟ ئىتقــا ئۇرغــانمىتىڭالردىغان ۋاقىتتىمــۇ ئــۇنى مىنىســتىر بولىــ ھــېكمەت ئەبــۇ زەيــد -

 ؟غانمىتىڭالرتاالتقۇز

ھەممىــز بولغــان ئىشــالرغا،  ،بــۇ بـۇ نــېمە گەپ ئەمــدى، ئۆتــۈپ كەتــكەن ئىشــالرغۇ -

 .ققايغۇردۇ ىزغابۇ يەرگە كىرىپ قالغانلىقىڭ ىزنىڭس

 مەندىن نېمىنى بىلمەكچى؟سىلەر   -

نىـڭ ئىقـرارى يبىدەۇھئـارتتى، ئەل ىزگە رىنداشالر بارلىق گۇناھنى سـمۇسۇلمان قې -

 .قىلـدىرھەممە ئىشنى ئىقرا ۇقۇتۇبم سەئىدۋە ئابدۇلفەتتاھ  سىز ئۈچۈن تېخىمۇ پايدىسىز،

بىراق بىزنىڭ قارىشىمىزچە ئـۇالر پەقەت ئـۆزلىرىنى قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈنال گۇنـاھنى سـىزگە 

نىڭ ئاالھىــدە بــۇيرۇقى بىــلەن ســىزنىڭ يېنىڭغــا شۇڭالشــقا بۈگــۈن ئابدۇناســىر .ئــارتتى

ئاپىرىــپ  بىــلەن ئۆيۈڭىزنىـڭ ئىشـىكىگىچەماشـىنام  ، ئىقـرار قىلســىڭىزال، سـىزنىكەلـدىم

ىـگە ئايـان ، مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ ئىقرارلىـرى ھەممدەپ قوياييەنە شۇنى  .نقويىمە

، يەنە ىزتۈزۈپسـ ىزبـۇ پىالنالرنـى سـ مەقسـەت قىلغـانئاغدۇرۇشـنى ، ھاكىمىيەتنى بولدى

 سـەئىد، لتۈرۈشنىمۇ سىز پىالنالپسىز، بۇ ئىشالردا سىزنىڭۋە تۆت رەھبەرنى ئۆئابدۇناسىر 

، ىزنى ئۈمىـد قىلىمىـزبېرىشـىڭ نىڭ ئوينىغان روللىرىنى بىزگە ئېيتىپدەيبىۇھقۇتۇبنىڭ، 

 .ڭسۆزلەر؟ قېنى بۇنىڭ تەپسىالتىنى ئېنىق ئۆلتۈرمەكچى بولغان تۆت كىشى كىملە

ــۇلمان قېرىنداشالر - ــدۇمۇس ــاكىمىيەتنى ئاغ ــكىالتى ھ ــالن تەش ــدە پى رۇپ تاشــالش ھەققى

ت باشقا رەھبەرلەرنى ئۆلتـۈرۈش ئۈچـۈن سۈيقەسـ ۋە ياكى ىئابدۇناسىرن تۈزگەن ئەمەس،
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 بىزنىڭ ۋەزىپىمىـز .بىراۋغا زىيان يەتكۈزمەيدۇ مۇسۇلمان قېرىنداشالر پىالنلىغان ئەمەس، 

ئەھۋالىنى ھازىرقى  قېلىش سەۋەبى ۋە ىش، مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىدائىسالمنى ئۆگىنپەقەت 

 .تەتقىق قىلىشتۇر

 :لۈپئۇ گېپىمنى بۆ

مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ھەممىنـى باشـقا  سـىزگە قـانچە قېـتىم دەيـمەن،زەينەب خانىم،  -

 .ئېتىراپ قىلدى

دېـگەن  مەجبۇرى ھالـدا يوق ئىشالرنى رئۇال قۇتۇلۇش ئۈچۈن امچىسىدىنجالالتالرنىڭ ق -

نىۋاتاتتۇق، ئىسالمغا يېپىشقان، ئىسالم بىلەن ئىسالمنى ئۆگىپەقەت مۇمكىن، بىز بولىشىمۇ 

 بىـز تەۋھىـد يولىـدا خىـزمەت قىلىۋاتـاتتۇق،ياشايدىغان ئەۋالد يېتىشـتۈرمەكچى ئىـدۇق، 

 .ئەگەر بۇ قىلغانلىرىمىز گۇناھ بولسا، بىز ھەرقانداق جازاغا تارتىلىشقا رازى

ئىشـلەش ئۈچــۈن قەســەم قىلىـپ پەقەتــال ماڭـا خىــزمەت  ئالالھنىـڭ نــامى بىـلەن ئۇكىشـى

 .بۇنىڭغا رەھمەت ئېيتقاچ سۆزۈمنى داۋامالشتۇردۇم ئېيتتى،كەلگەنلىكىنى 

مەمۇر بولۇشنى ياكى مىنىستىر بولۇشنى ئويالپ باققىنىم يوق، مەن ھاياتىمنى  قاچانھېچ -

مىنىسـتىرلىك قالپىقىنىـڭ مەن بىـلەن ، مەكچىمەنئىسالمغا خىزمەت قىلىش بىلەن ئۆتكـۈز

، پەقەتـال نـى تۇتقىـدەك قـابىلىيەتمۇ ھەم يـوقمەنـدە ئـۇ  ئەمەل.تى يوق قىلچىمۇ مۇناسىۋى

 .سۆيۈنۈپ تۇرۇپ چىن يۈرىكىمدىن ئىسالمغا خىزمەت قىلىش مەقسىتىمال بار

ــە - ــارىڭىز،  ئەمس ــدىم  ئىختىي ــۇنچە كۈچى ــۈن ش ــىز ئۈچ ــا مەن س ــائەمم ــا رەت -قايت قايت

. يېنىمـدىن چىقىـپ كەتتـى دوق قىلىـپدېگىنىچە ئىشىكنى جاالققىـدە يېپىـپ  ،قىلدىڭىز

ئەگەر ئۇنىڭ دېگىنىدەك  رىيادئاالھەزەل بىر سائەتتىن كېيىن رىياد بىلەن سافۋات كەلدى 

ئـاۋال ئـۇ ئـۈچ كـۈن  .مېنى ئۆلتۈرۋىتىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ماڭا تەھدىت سـالدى ،قىلمىسام

مېنـى ئـۇرۇپ ھارغانـدا  بۈگـۈن يەنە شـۇنداق قـاتتىق ئـۇردى، مېنى ھارغۇچە ئۇرغانىدى،

 .غا سوالپ قويۇپ چىقىپ كېتىشتىكامىر
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 .چاشكا ۋاقتى ئىدى ككىسى چىقىپ كەتكەندەىئۇ ئ      

 داكامىر ھەمشىرىلىرىم بىلەن بىر  
 

 تەسـتە بېرىـپ ئاۋازالر ئاڭالندى، ئىشكنىڭ يېنىغا تونۇش ئەتىسى چۈشتىن كېيىن سىرتتا

بىـراق  .بولـدىىلەن سـافۋات ھەمزە بتۆشۈكنى توسۇۋالغان كۆرگىنىم  تۆشۈكتىن مارىۋىدىم

مەن ياخشـى  ،ئۆتـۈپ كەتكەنـدە بـۇ ئىككىسـى مەن بەكمۇ تونۇش ئـاۋازنى ئاڭالۋاتـاتتىم،

ەيبى بىـلەن دۇھـھەسـەنۇل  ، ئۇالر ئالىيەكۆرىدىغان شۇ يېقىملىق خۇشچىرايالرنى كۆردۈم

 .ئىدىۆمەر ئ غەدا

 ئۈچـۈن ئولتۇرىۋالـدىم،گۈندىپايالرنىڭ تۆشـۈكتىن مـاراۋاتقىنىمنى سـىزىپ قالماسـلىقى    

ە قىيامەتلىـــك ۋ دەك كۆرىـــدىغانقىزىمـــئەممـــا يـــۈرىكىم شـــۇنچىلىك ئاغرىـــپ كەتتـــى، 

ئـۇ قانخورالرنىـڭ زۇلىمىغـا ئۇچراتماسـلىقىنى تىـلەپ  نىىسبولغان بۇ ئىككى ھەمشىرىلىرىم

 .چۇلغىۋالـدى ۋە گادىرمـاچ خىيـالالر ىمنـى پەرىشـانلىققەلب .رۇپ دۇئا قىلدىمۇۋئالالھقا يال

نېمىشـقا ئۇنىمـۇ  بـۇ زالىمـالر ئىـدى، نئاي كۈنى توشاي دەپ قالغـا ھامىلدار ئىدى،الىيە ئ

قانـداق قىـالر  غەداچـۇ؟ ئۇنىـڭ ئەمـدىال نەچـچە ئـايلىق بولغـان قىـزى؟ تۇتۇپ كەلگەنـدۇ

ئەمدى؟ ئۇ بالىسىدىن قانداقمۇ ئايرىاللىسـۇن؟ بـۇ نېمىـدىگەن رەھىمسـىزلىك نېمىـدىگەن 

 !زلۇق ھە؟ۇۋيا

بـۇ رەھبەرلەرنىـڭ جاھانـدىكى جىمـى ئەسـكىلىكنىڭ  نى چىـڭ كىـيگەنت تـونىجاھىلىيە

دانلىرىنىڭ ۋىجــغــورۇر ۋە  ئادىمىيلىــك،، غانلىقىغــابولــۇپ قال ۈلگىســىئ ئەســەبىيلىكنىڭ

، پارازىـت قـۇرتتەك ، ئۆز پۇقرالىرىنىڭ جاللىتى بولۇپپۈتۈنلەي كور بولۇپ كەتكەنلىكىگە

ئۇالرنىـڭ زۇلمىـدىن پانـاھ تىلىسـەك  تەۋبە دىسـەك پۇقراالرنىڭ قېنىنـى شـوراۋاتقانلىقىغا

 .بولغۇدەك 

 .ھەر قايسىڭ خەلقنى ئەجەپ بوزەك قىلىپ كېتىشتىڭ ،ر ئابدۇناسىرۈكگقاغىشتە
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ندىپاي بىر ياستۇق ۋە بىـر ئەدىيـالنى تاشـالپ ۈگ لۇۋقارا چاغدا ئىشىك ئېچىلىپ بىر      

تىڭ ئۈستىدە ياتقان ئىدىم، بىـر بېرى سىمون نبېرىپ چىقىپ كەتتى، ئون سەككىز كۈندى

دەمــدىن كېــيىن يەنە ئىككــى ياســتۇق ۋە ئىككــى ئەدىيــالنى ئەكىــردى، بــۇالرنى كــۆرۈپ 

قويـۇپ  نـى ئەكىرىـپغەدائالىيە بىـلەن بىلەن سافۋات ئۇزۇن ئۆتمەي ھەمزە . ئەجەپلەندىم

ھەيـران ىلىپ سـۆيۈپ، قۇچاقلىـدى ۋە ھاياجـان بىـلەن ماڭـا ئېسـئـالىيە . چىقىپ كەتتـى

 :ە بولغان ھالەتت

 ؟ مۇ يا، شۇھەدەم زەينەب سىز -

غەداغـا قارىسـام كـۆزلىرى ئۆزۈمنى يوقىتىپ قويـاي دەپ قالغـان ئىـدىم،  ھاياجاندىن مەن

 .بايىقى ھاياجىنىم ئەمدى ھەيرانلىققا ئالماشتى، ياشقا تولۇپتۇ

 ؟مېنى تونىمىدىڭىزمۇ -

ئـورۇقالپ بىـر ، پ كېتىپسىز، بەك ئۆزگىرىئۇنداق ئەمەس زەينەب ھەدەياق، ياق،  -

  .نىڭىزنىڭكىگە ئوخشاپ قاپتۇىئ چىرايىڭىزرە بىر ئۇستىخان بولۇپ قاپسىز،ېت

ر قىاللمايسـىز ۇۋىلىقتا ياشاۋاتقانلىقىمنى تەسەۋقىينچ كبۇنداق بولىشى تەبىئى، قانچىلى -

ر بۇنىمـۇ بىـ .ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەركۈنى  ئازغىنە سـوغۇق سـەيال يەيـمەن، جېنىم ھەمشىرەم

 .سكەر جېنىنى ئالقانغا ئېلىپ قويۇپ ئوغۇرلۇقچە ئەكىلىپ بېرىدۇئە

 .سـورىدىەپ د« قۇرئان بـارمۇ ؟» ئەدىيال ۋە ياستۇقالرنى تۈزەشتۈرگەندىن كېيىن ئالىيە

بولسـا  دەپ ئـويالپ قالغـان ۋاتىـدۇىگە ئۇچرامۇئـامىل ئـادىمىي مېنى بىچارە ئالىيە بۇ يەردە

 .ئۇنتـۇپ قالغانىـدى مـۇر ئۈچۈن بىر دۈشمەن ئىكەنلىكىنىزالۇۋكېرەك، ئۇ قۇرئاننىڭ بۇ يا

 .غەدا يېنىدا ئېلىپ يۈرىدىغان كىچىك قۇرئاننى چىقاردى

چـاقىالر -دەېـسـوزىۋىدىم، قامچـا تېگىـپ يـارا بولغـان زپۇتۇمنى  ارام ئېلىۋىلىش ئۈچۈنئ 

ــ ــۈپ قال ــالىيە  .دىكۆرۈن ــش»ئ ــېمە ئى ــۇ ن ــورىدى،« ؟ب ــدادەپ س ــا  جاۋاب ئورنى ئۇنىڭغ
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لــداپ تۇرغــان ئــوت بىــلەن ۇۋرەكلەرنىــڭ ئىگىلىــرىگە لەنەت بولســۇن، ئــۇ ئــورەكلەر الئو›

ــڭ  ــۇرۇپ ئۆزلىرىنى ــتىدە ئولت ــورەكلەر ئۈس ــۇالر ئ ــا ئ ــى ۋاقىتت ــدى، ئەين ــدۇرۇلغان ئى تول

قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى، ئۇالر مۆمىنلەرنى پەقەت غالىـب، مەدھىـيەگە اليىـق 

ــانلىق ــان ئېيىتق ــا ئىم ــان كــۆردىئالالھق ــۇرۇج  }‹.لىرى ئۈچــۈنال يام ــايەتلەر 8-5ســۈرە ب  ئ

 "ئــۇزاق يىغلىــدى، ئــالىيە ۈنىنى چىقارمــاي ئــ غەدا. ئــايەتلەرنى ئوقــۇپ بەردىــمدېــگەن {

ئــالىيە بەكمــۇ . ئــاچچىقالپ كەتتــىدەپ  "؟مۇئــامىلە قىلغــان بــارمۇئايــالالرغىمۇ مۇشــۇنداق 

لالھقا ئىشـەنگەنلەرگە، ئالالھقـا دەۋەت ئابدۇناسىر ھاكىمىيتىنىڭ ئائاقكۆڭۈل ۋە ساددا ئۇ 

 .ر قىاللمايتىۇۋتەسەۋھەرگىزمۇ قىلغانالرغا دۈشمەنلىكتە بۇ دەرىجىگە يېتىپ بارغانلىقىنى 

 اپ،دىققىتىمنـى تـۈرمە سـىرتىدىكى ئىشـالرغا بـۇر يـۆتكەش ئۈچـۈن سېنىپاراڭ تېمىئالىيە 

ئۈچـۈن  ىلىـپ قـالغىنىمىزدىن ئايراسنىڭ ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنى دېدى، ئۇنىڭھھۇستافا نەم

ــال ــا ي ــايغۇردۇم، ئالالھق ــكە ھۇق ــۇ رەھمەت ــەن، ئ ــگە قادىرس ــەن ھەممى ــالالھىم س ردۇم، ئ

 .ىنموھتاجدۇر، ئۇنىڭغا رەھمەت قىلغ

 مەن تـۈرمىگە كىرىـپ ئـۈچ كۈنـدىن كېـيىن ئۆلـۈپ كەتكەنلىكىنـى، ئالىيە ئۇنىڭ    

ڭىزىغــا ئايالنغــانلىقىنى، نامىزىنىــڭ قانــداق چۈشــۈرۈلگەنلىكىنى، كوچىالرنىــڭ ئــادەم دې

 كىشـلەرنىڭ ھۈسەيىن مەسچىتىگە ئېلىـپ كېلىنگەنـدىن كېـيىنكىشلەرنىڭ قايغۇلىرىنى، 

مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر دەپ توۋالشـقانلىرىنى ۋە « ىن باشالمچى يوقتـۇرنەھھاستىن كېي»

بـۇ ئىشـنى توسـۇش دۆلەت كۈچلىرىنىـڭ  ،ڭ شـۇئارلىرىنى توۋالشـقانلىرىنىنىىسـئۇيۇشمى

ــۈن ــدا ئۈچ ــكەت قىلغان ــىدىكى خەۋەرل، ئاخباراتچىالھەرى ــش توغرىس ــۇ ئى ــڭ ب ــى رەرنى ن

 .ۆزلەپ بەردىئاللىبۇرۇن تارقىتىۋەتكەنلىكلىرىنى س

قاراشـلىرىنى، ئېتىقـادىنى -كۆزاسنىڭ ئۆلىمىدىن پايدىلىنىپ ئۆزىنىڭ ھنەھ خەلق    

ىلىگە سـالغۇدەك ز-مىسىر ئاسمىنىنى زىل ىۋالغانىدى،ئوچۇق بىر شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقىر

« چىنى ئېتىـراپ قىلمـايمىزۇغرسەندىن باشـقا باشـقۇ»ال دىىدئاۋاز بىلەن ھەممنىڭ كۆز ئال
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ئـارزۇلىرىنى، بوغۇلغـان دەپ جاكارلىغان، بۇ ئۇپۇققىچە تارقالغـان ئـاۋازالر بىـلەن خەلـق 

 . ئەركىنلىكتىن مەھرۇم قىلىنغانلىقلىرىنى پۈتۈن ئالەمگە جاكارلىغان

 !يوقالسۇن ساختا ھاكىمىيەت

 !ساختا نىقابالر يىرتىلسۇن

 !بەشىرىسى ئېچىلسۇن-ئەپتى ساختا قەھرىمانالرنىڭ

، ھەقنىڭ ئوتىدا دوزاخ ئوتىدابىرىگە باغالنغان مۇناپىقالر، ھامان بىر كۈنى -ئەي بىر

ــا ! كۆيىســىلەر ــاكى قۇملۇقت ــوزۇپ كېتىســىلەر ي ــى ت ــۈل كەب ــكەن ك شــامال ئۇچــۇرۇپ كەت

 !بولۇپ قالىسىلەر اسۇغا تەشن ئېزىتقۇدەكۈنگەن ئۇسسۇزلۇقتىن كۆزگە كۆر

اشـــقان تنجىنـــازا نامىزىغــا قا» ،ېمە ئىشـــالر بولغــانلىقىنى ســورىدىمئــالىيەدىن يەنە نــ

 .دېدى« مىڭ كىشىنىڭ تۇتۇلغانلىقى ھەققىدە گەپلەرمۇ بار 14كىشلەردىن 

يەتكە مىســىر خەلقىنىــڭ بوغۇلغــان ئەركىنلىكــى ۋە ھــاكىمىئۆلــۈمى شــۇنداق، نەھھاســنىڭ 

ياڭراتقان  سېنى، خەلقنىڭ نىداياخشى پۇرسىتى ئوچۇق ئاشكارلىشىنىڭبولغان نەپرىتىنى 

 .كۈن بولدى

، ئـۇ اسـقا ئائىـت خىيـالالر قاينىمىغـا سـۆرەپ كىـردىھبۇ پـاراڭالر ئىختىيارسـىزال نەھ

ىنىدا ، خاتاالشـقايتىغـا دۈشـمەنلىك نەزىرىـدە قارىمـرئۆزىگە يامـانلىق قىلغانال ېچقاچانھ

ئـالىيەدىن  .ئۇ بىـر ۋەتەنـپەرۋەر زات ئىـدى، ايتتىالىقىنى ئېتراپ قىلىشتىن باش تارتمخات

نىڭ تۇتۇلغـان تۇتۇلمىغـانلىقىنى سـورىدىم، ئـالىيە ئېنىـق بىـر نەرسـە غەززالىئېنىم سەيف 

زەيـنەب،  كـۆپ ئويلىمـاڭ» :غاندىن كېيىن ماڭـا ئېسـىلىپ تـۇرۇپەستىن جىممىدە تۇرېمد

 . دېدى« رۇنالشتۇرىشى بويىچە بولىدۇھەممە ئىش ئالالھنىڭ ئو

نەھھاسـنىڭ  رەر ئىشتىن ئەنسـىرگىنىم ،قـورققىنىم يـوق ،كالالمـدا يەنىـال شـۇبېمەن 

مـۇخپىرالر -ا سېتىلغان يازغۇچىپۇلغ ،مەتبۇئاتالرىدە ھەيۋەتلىك مەنزىربۇ  ،جىنازا نامىزى

 .ى تاشـماقتا ئىـدىنەپرىتـ-خەلقنى ئالداۋاتقان بولسىمۇ، خەلقنىـڭ ئۇالرغـا قارشـى غەزەپ 
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ورۇنلىرى ھــاكىمىيەت بېشــىدىكى ئاخپــارات ئــ ھەقىقەتنــى بۇرمىاليــدىغان مەتبۇئــاتالر،

ــ ــىمۇرەھبەرلەرن ــۋىق قىلس ــۇچى دەپ تەش ــارا ،ى قۇتقۇزغ ــق ب ــارا -خەل ــىنىپ ب ــۇنى چۈش ب

ھەق ناھەقنىــــڭ نەھھاســــنىڭ نامىزىــــدا يــــۈز بەرگەن بــــۇ ئىشــــالر  .يەتكەنىــــدى

بەشىرىســى ئېچىــپ تاشــالنغانلىقىنىڭ - ىالرنىڭ ئەپتــىباشــقۇرغۇچ ھــاكىمىيەتئايرىلغان،

 .ئىپادىسى ئىدى

ــارزۇ ــڭ ئ ــاكىمىيەتچىلەر خەلقنى ــارمىن-مۇســتەبىت ھ ــگە ىنئ ــش بەدىلى ــى قىلى ى قەتل

بۇ نېمىـدىگەن  ،مۇسۇلمانالرنى يوقاتماقچى ،ئۇالر ئىسالمنى .ھاكىمىيەت ئورنىغا ئېرىشىدۇ

 !يقەست ھەۈرەزىل س

ئەھـــۋالىنى  ىرىنىـــڭقىزل پ غەدانىـــڭ يولدىشـــىنى ۋەىمنى يىغىـــخىيـــالالردىن ئېســـ

 ،ەتكەنلىكىنـىقېچىـپ ك سـۇدانغا نىـڭئېرى تارام تۆكۈلۈپ يىغلىغىنىچە-تارام ئۇ .مىسورىد

ــانلىقىنى ئېيتىــپ بەردىنىىســكېســەلچان ئانى ــا قاراۋاتق  ئەگەر ۋە  ڭ ئۇنىــڭ ئىككــى قىزىغ

 سۈمەييە بولمىغان بولسـا مزىبىلەن چوڭ قى ىمزىكىچىك قيېنىدا يېڭى تۇغۇلغان ئانامنىڭ 

ىلەن مەشغۇل بولۇپ لىرى برى، ھەر ھالدا كۈنلىرىنى نەۋتۈگىشىپ كېتەتتىبەك تېخىمۇ ئۇ 

ۇنىڭغا تەسەللىي بولىـدىغان ۋە ئىلھامالندۇرىـدىغان ئ . دەپ قوشۇپ قويدى ئۆتكۈزىۋاتىدۇ

 .گەپلەرنى قىلدۇق ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسى ئۈچۈن دۇئا قىلدۇق

ــا      ــۋالىنىىدۈۋەيجزىي ــڭ ئەھ ــورىغانىدىم، نى ــڭ غەدا س ــۇپ  ئۇنى ــۈنى تۇت ــوي ك ت

ئابدۇناسىرنىڭ غالچىلىرى توي بولىۋاتقـان يىشىچە ېئۇنىڭ د .دەپ بەردى كېتىلگەنلىكىنى

مۇ نىىسـنىىسىڭلىسـى ۋە ئ ،كنـىئۇنىـڭ بىـلەن بىـرگە كېلىنچە سورۇنغا باستۇرۇپ كىرىپ

 ،بەكمـۇ ھەيـران قالـدۇردىمېنـى  قىزالرنىـڭ تۇتۇلغـانلىق خەۋىـرى .تەڭ تۇتۇپ كېتىپتـۇ

امـدىكەن ى تۇتنكىشـلەرنىڭ ھەممىسـ بولغـانلىكىمۇسۇلمان قېرىنداشالر بىـلەن ئاالقىسـى 

ـــورىدىم  ـــپ.دەپ س ـــاۋاب بېرى ـــالىيە ج ـــتىن يەنە:" ئ ـــۇپ قالماس ـــۇنداقال بول ـــاز  ش نام

–كـېچەغەدا .دېـدى" قالسـا شـۇنىمۇ دەرھـال تۇتىۋاتىـدۇ ئوقۇۋاتقانلىكى ئـادەمنى كـۆرۈپ
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رىـپ ئـادەم تۇتۇشـتەك ىلەپ ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئاختۇرۇش، ئـۆيلەرگە باسـتۇرۇپ ككېچى

 .زالرچە قىلمىشنىمۇ تەپسىلىي سۆزلەپ بەردىۇۋيا

ــــدىغانلىقىغا  ــــۇنداق قىلى ــــڭ ش ــــدىردىمۇ ئۇالرنى ــــگەن تەق ــــۇالرنى غەدا دەپ بەرمى ب

 .گەنىدىم، چۈنكى بۇنداق مەنزىرىنى نەچچە قېتىم ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرئىشىنىۋىرەتتىم

قىلغـان  لرۇمالر مىسىرنى ئىشغا ،سىمۇتاتارالر ئىسالمغا ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىل

ئەمما ئابدۇناسىر ۋە ئۇنىڭ قول چوماقچىلىرىدەك كىشىنىڭ قۇيقـا چېچىنـى تىـك بولسىمۇ 

ـــدى ـــى قىلمىغانى ـــداق رەزىللىكلەرن ـــان بۇن ـــڭ  .تۇرغۇزدىغ ـــىر تارىختىكىلەرنى ئابدۇناس

 .ۇناھلىرىنى ،سالغان بارلىق زۇلۇملىرىنى ئۇنتۇلدۇردىئۆتكۈزگەن گ

بىـر  ھەقىقەتنـى ۋە نۇرلـۇق قۇياشـنى كۆرەلمەيـدىغان ،ھەقنى ئاڭلىمايـدىغان رئابدۇناسى

ئاشـكارا -ئوچـۇق شۇ سەۋەپ ئۇ ئايالالرنى دار ياغاچلىرىغا ئېسىپ قامچىاليـدۇ، ،ئىبلىستۇر

ــيىن ــتاقالرغا ئ-قى ــدۇقىس ــى، ئەرالى ــ لەرن ــۈرۈپ ب ــۇل ئۆلت ــالالرنى ت ــتىم ۋە ئاي الىالرنى يې

 .ىلىدۇ،بۇالرغا ئەجەبلىنىپ كېتىشنىڭ ھاجىتى يوقق

 ،ئەمما نـېمە ئامـال بىز بۇالرنى تىلغا ئالساق ،يۈرەكلەر ئاغرىيدۇ، كىشى پەرىشان بولىدۇ،

 .مۇشۇنداق تۇرسا ئاللىقېر

ھەدە  نەب زەيــ:"پاچــاقلىرىمنى كــۆرۈپ  تلىرىمنى،ۇئىششــىپ كەتــكەن پــ ئــالىيە     

 ئـالالھ بىـزگە يـاردەم قىلسـۇن، ،گەندەك تۇرىـدۇقىستاق نۆۋىتى بىزگە كەل-ئەمدى قىيىن

ــۇن،  ــەبىر بەرس ــداس ــدى، بوغچام ــار ئى ــۆڭگە ب ــڭ ل ــۇتىڭىزنى تېڭىۋىلى ــقا پ ــىز باش ، س

 .دېدى "ئېلىۋالمىغانمۇ كىيىملىرىڭىزنى ياكى بوغچىڭىزنى

كۈنــدىن بېــرى مەن  28 بــۇ كــۈن بولــدى، 28غىلى قىــزىم ،مەن بــۇ زىنــدانغا قامــال"

 .دېدىم" يىۋاتىمەنىئىزچىل مۇشۇ قانغا بويالغان كىيىملىرىمنى ك

  ڭلەككە قـاراپ يىغلىـۋەتتى ۋەقېتىـپ كەتـكەن كـۆ قانغا بويالغان، ئۈستۈمدىكى غەدا

 كىــيىم ئالماشــتۇرغۇچە .ئېيتتــىئېلىــپ كەلــگەن كىيىملەرنــى ئالماشتۇرىۋېلىشــىمنى ئــۆزى 
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ەر كۆرۈنـــۈپ قېلىۋىـــدى ئـــۇالر كـــۆزلىرىگە جـــاراھەتلى ۋە قامچـــا ئىزلىـــربەدىنىمـــدىكى 

ئايالالرنىــڭ بــۇ دەرىجىــدە خورلۇققــا ئۇچرىشــى  ئۇالرنىــڭ نەزىرىــدە ،ئىشــىنەلمەي قالــدى

بـۇ جـاراھەتلەر ئۇالرغـا ئېلىـپ كەلـگەن ئـازابنى  .ئەقىلگە سـىغمايدىغان بىـر ئىـش ئىـدى

بۇنچىلىــك رىيــازەت چەكســەم ئــالالھ يولىــدا  ئەلھەمــدۇلىلالھ،" يېنىكلىــتىش مەقســىتىدە 

ۋى ئىسـتەكلەر قانـداقتۇر باشـقا دۇنيـا ،بۇ مۇسىبەت ئالالھ يولىدا كەلـدى ،يوق ىھېچقىس

ئەلھەمــدۇلىلال  ،لالھ بىـزگە ئىسـالمنى نىسـىپ قىلـدىئـا ئۈچـۈن ئەمەس، ئەلھەمـدۇلىلالھ،

نىڭ مــۇھەممەد ئەلەيھىسســەالم ،ىن باشــقا ھېچبىــر ئىــالھ يوقلىقىغــائــالالھ بىزنــى ئــالالھت

 .ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت بۇ ھەقىقەتنى تونۇشقا نىسىپ قىلدى

تۇغۇرلـۇق  دەيبىۇھـ ئالىيە ئازراق بولسىمۇ كۆڭلۈمنى كۆتـۈرۈش ئۈچـۈن ھەدىسـى خالىـدە

 .سۆزلەپ بەردى

-ئىشـــىنىمەنكى ئەگەر خالىـــدە بەدىنىمـــدىكى يـــارىالرنى كـــۆرگەن بولســـا چوقـــۇم كـــۆز

 .كەن بوالتتىقاراشلىرىنى ئۆزگەرت

مىـدىن ۇباتىلنىڭ ۋە باتىل ئەھلىنىڭ زۇلبارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشالرنى ،ھەمشىرىلەرنى 

 .قۇتقۇزىشىنى تىلەپ ئالالھقا دۇئا قىلدىم
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 بىر خىل ىئبادەتمۇ غىزالىنىش
 

، ىتىشـقا مەجبـۇر بولـدۇقپـارىڭىمىزنى توخت نىڭ ئىشـىكى تۇيۇقسـىز ئېچىلىـپكامىر

ئەكىرىـپ  ۋە بىـر تەخسـە ھوردالغـان يېسسـىمۇقنى قازان نېنىچ پارچە ئۈ نېگىر ندىپايۈگ

اپ پۇرىقىغــــا چىــــد مەن بــــۇ يېمەكلىكلەرنىــــڭ ئېچىغــــانبېرىــــپ چىقىــــپ كەتتــــى، 

ئۇنىڭ دېيىشىچە ھامىلە ھەرىـكەت  مېڭىشتا قىينىالتتى،ھامىلدار بولغاچ  تۇرالمىدىم،ئالىيە

ھــاجىم ،نېمىــدىگەن »:اڭــا ئۇزىتىــپ م قــازان نېنىنــىئــالىيە  .قىلىشــقا باشــالپتۇدەكمىش

غەداغــا  ســېنىۋە بىــر پارچى دېــدى «ان نېنــى ھە ، ئىسســىقىدا يېۋىلىــڭ ئوخشــىغان قــاز

ــپ، ــر پارچى بېرى ــان بى ــقالغ ــكە  نىىس ــۆزى يېيىش ــاچ  .باشــلىدىئ ــۇ چاينىغ ــىقىئ نى قورس

ــرەك »:كۆرســىتىپ ــيىش كې ــان ئۈچــۈن بولســىمۇ يې ــدى «يېڭــى مېھم ــڭ . دې ــراق مېنى بى

 .توختىدىلىسى يېيىشتىن منى كۆرۈپ ئىككىيېمىگەنلىكى

مېنـى  دەپ «ئاغزىمىزغا سالغاندا بىسمىلالھ دەپ يەيلى نىىسكېلىڭ ھەربىر لوقمى»:ئالىيە 

 :ئەمما گېلىمدىن پەقەتال ئۆتمىدى،بۇنى كۆرگەن ئالىيە يېيىشكە زورلىدى،

 دەل تامــاق  يېمىگەنلىــك ، بــۇســىزكېتىپ ئــورۇقالپئــاجىزالپ كۈنــدىن كــۈنگە  -

ئىبــادەت،  تۈرلــۈك بىــر ىزمۇيېيىشــىڭ تامــاقســەۋەبىدىندۇر، ھــالبۇكى ھــازىرقى ئەھۋالــدا 

ئـاچلىق ئىـالن قىلىـش نىڭ ئۆلىشـىدىن خوشـال بولىـدۇ، زالىزغەچۈنكى جالالتالر زەينەب 

 .دېدى ياخشى ئىش ئەمەس

يېگەنلىكىمنـى، ئۇلـۇغ ئـالالھتىن  بىـر قوشـۇقتىن سـوغۇق سـەي جان سـاقلىغۇدەكال

ــا ب ــى، يېمىســەممۇ ئاچلىقق ــۇۋۋەت بېرىشــىنى تىلىگەنلىكىمن ەرداشــلىق بەرگــۈدەك كــۈچ ق

شۇنچىلىك تەسـتە ،ئالىيە يەنىال زورالپ تۇرىۋالدى،ھېچنىمە بولمايدىغانلىقىمنى دېسەممۇ 

نەدىمـۇ تامـاق يېـيىش ھېسـياتىمنى بىـر ئـالالھ بىلىـدۇ ،بـۇ  بۇ قولۇمدىكىنى يۇتىۋەتتىم،

 .اي نېمەقىينىلىش بولمبولسۇن بۇ ئېنىقال 
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،ئۈچىمىز بىرلىكتە  باش رەئىـس  دا كەلگەن كۈننىڭ ئەتىسى سەھەردەەغ ئالىيە ۋە   

 .دەيبى ئۇستازنى ھېلىقى كاماردىن كۆردۇقۇھ

ــك  ــا قانچىلى ــڭ ماڭ ــا ســۆزلەپ  بۇنى ــانلىقىنى ئۇالرغ ــالىيە تەســەللى بولغ ــم، ئ بەردى

ە قانداق تۇتۇلغانلىقىنى، بىزگ غەدا .كۆرەلىدى ماڭغان كەلگەن ۋاقتىداھاجەتكە  نىىسدادى

ــــۇب ــــداق ئۇچراشــــقانلىقىنى ۋە قۇت ــــلەن قان ــــۇب بى ــــدە قۇت ــــيىن ھەمى ــــدىن كې  مەن

ەردى، شۇنداق قىلىپ نەچچە سائەت قانداق تۇتۇلغانلىقىنى سۆزلەپ ب جەمەتىدىكىلەرنىڭ

 .ئۆتۈپ كەتتى ،بىز بىرگە ناماز ئوقۇپ ،ئالالھنى زىكىر قىلدۇق

 

 ائزاب كېچىسى

 

بىـلەن كىرىـپ  ىدىن كېيىن ئىشىك ئېچىلپ، سافۋات بىلەن بىـر ئەسـكەرخۇپتەن نامىز   

قىسـتاققا ئالغـان ھېلىقـى ئىشـخانىغا ئېلىـپ -ئىككى قېـتىم قېـيىنئاندىن مېنى   ، كەلدى

ئاجايىـپ،غەيرى . ، ساالم بەردىم ،قايتۇرمىـدىئۇدۇلۇمدا بىر ئادەم ئولتۇرۇپتىكەن .باردى

دەپ « ؟ىزمۇالى سـززەينەب غەز» بىلەن چە قاراپ ئايىغىمغى–نەزەرلىرى بىلەن بېشىمدىن 

 :گېپىنى باشلىدى -ئولتۇرىشىمنى ئىشارەت قىلدى دە. دېدىم« ھەئە » . سورىدى 

مۇسـۇلمان ؟ ھەممىسـى ىزبـۇنچە قىينايسـ ىشقا ئۆزىڭىزنى، نېمغەززالىزەينەب  ىزدېمەك س-

 ىزنىۇتقۇزۇش ئۈچۈن سـئۈچۈنمۇ ؟ ئۇالر ئۆزلىرىنى ق ڭ ئەزالىرىسېنىقېرىنداشالر ئۇيۇشمى

ــا ــدۇ ھاڭغ ــزســ. ئىتتىرىۋاتى ــۋاتقىنىڭىزنى بىلىمى  ىزنى، مەن ســ ىزنىڭمۇ تەڭقىســلىقتا قېلى

ئۈسـتىدە بىـز پىكىـر  ەزى تـېمىالرئۈچـۈن بـۇ ۋەزىـپىگە قويۇلـدۇم، ب ھاڭدىن تارتىۋېلىش

ت پەقە. ىز، قۇتۇلىسـىسـىزگە قايتىز، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆيۈڭئورتاقلىقىدا بولىشىمىز كېرەك

ــۇالرال ئەمەس،  ــىررەئىــس ب ــ غائابدۇناس ــايشــۇنى دىزگە ۋاكــالىتەن س ، بىــزگە ەپ قوي



 

~ 93 ~ 
 

 بىرلەشمىسى خانىمالرمۇسۇلمان "ئابدۇناسىر رەئىس  ىڭىزسئىشلەت ىڭىزنىماسلىشىپ، كالل

ژۇرنىلىڭالرنىـڭ ھەقسـىز بېسـىپ  ھەمـدەئىجـازەت بېرىدۇ، ىزگەئەسلىگە كەلتۈرىشـىڭنى "

پـــۇل  فونىســـتىرلىڭىـــدۇ ۋە ئايـــدا ئىككـــى مىـــڭ تارقىلىشـــى ئۈچـــۈن يـــاردەم قىل

ۋە پائالىيەتلىرىنى داۋامالشتۇرىشـى ئۈچـۈن  قايتىدىن قۇرۇلۇشىبىرلەشمەڭالرنىڭ ،بېرىدۇ

تەييـــارلىقالرنى قىلىشـــقا ھـــازىرال  ىڭىزنۇرغـــۇن مەبـــلەغ ئاجىرتىـــدۇ، بىـــزگە ماسالشســـ

بدۇناسـىر بىـلەن ئا رەئىـس ۋە بىر سـائەتتىن كېـيىن پ،كېيىم ئەكەلدۈرۈپ بېرىمەنبۇيرۇ

ــمەن، مۇســۇلمان قېرىداشــالر ســ. كۆرىشــىمىز ــتەردى ىزنىبىلى ــا ئىت ــۇالرنى  ھاڭغ ــالالھ ئ ئ

 ...قارنى كەڭ بىر ئادەمدۇر-كۆكسى رەئىسكەچۈرسۇن، 

 .ئۈن چىقارماي ئاڭلىدىم ، مەنئۆزىنىڭ گېپىنى قىلىۋەردى ئۇ ئادەم    

ــنەب» ــانىم  زەي ــىزغۇخ ــادە بىلدۈرمەيس ــېكمەت ئ ؟ئىپ ــس ھ ــاللىبۇرۇن رەئى ــدنى ئ ــۇ زەي ەب

نى ىزچىقارمـاقچى، بىـز بىـلەن ھەمكارلىشىشـىڭ ىزنىئورنىغـا سـۋەزىپىسىدىن قالـدۇردى ،

 ىــڭئىشـكىنى كەڭ ئېچىۋىتىــپ،ھەممىنى ئىقـرار قىل ىزنىڭقەســىرىڭقەلـب ئۈمىـد قىلىمىز،

مېنىڭ سىزنىڭ قېرىندىشىڭىز ئىكەنلىكىمنى،سىزگە ياخشى بولسۇن دەپال ر كۈنى ھامان بى

ياخشى كۆرىدۇ،  ىزنىسىرتتىمۇ نۇرغۇن كىشى س،اق قىلىۋاتقانلىقىمنى بىلىپ قالىسىزشۇند

 .،ئالەمنى مالەم قىالي دەپ قالدى ىزنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىپس

بىرلەشمىســى ۋە  خــانىمالر رەھــبەر بولــۇش ئــۇخالپ چۈشــۈمگىمۇ كىرىــپ باقمىغــان ،-   

ۋە  رنـالوژ رەرمۇسـۇلمانالرنىڭ بىـ اپشۇردۇم،ژورنال مەسلىسىگە كەلسەك ئۇالرنى ئالالھقا ت

رۈر ئەمەس، ئـۇالر ھەرزامـان ئاستىدا خىزمەن قىلىشى زۆ بايرىقى تەشكىالتنىڭياكى بىرەر 

 . ئاستىدا خىزمەن قىلىۋېرىدۇبايرىقى ئىللەلالھ  ھەلەئىال

ـــانكەن،- ـــۇرۇش زۆرۈر بولمىغ داشـــالر نئەمســـە مۇســـۇلمان قېرى ھەببەللى،تەشـــكىالت ق

 ؟للەشنى پىالناليسىلەرىنى نېمىشقا قايتىدىن تەشكىتەشكىالت

 ،بىزنىـڭ چۈشـەنچمىز ھېچقاچـان بىـردەك ئەمەسسـىلەر بىـلەن بۇ ئىشالر توغرىسـىدا  - 
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ـــىنىمەن،  ـــان -2152مەســـىلەن مەن شـــۇنىڭغا ئىش ـــى قۇرغ  بىرلەشمىســـى خـــانىمالر يىل

 ە قىلـــدىممـــۈلكىنى مۇســـادىرتەشـــكىالتنىڭ  ، ئابدۇناســـىر ئـــۇتـــارقىتىۋىتىلگەن ئەمەس

بولســا  ئەمما مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ،قارايــدۇدەپ  ،يوقاتتىمپائــالىيەتلىرىنى چەكلىــدىم

ئالالھنىــڭ قارايــدۇ،   نــى ئالالھقــا تاپشــۇرۇپ بەردۇق دەپئەلەملىرى-ئۆزلىرىنىــڭ تــۇغ

مۇســۇلمان ."بەنــدە ئــۇنى ئۆزگەرتەلمەيــدۇئىرادىســىگە ھــېچكىم خىالپلىــق قىاللمايدۇ،

ـــۇ "مىســـىقېرىنداشـــالر ئۇيۇش  ھەق،دەك تاقىلىـــپ كەتمىـــگەن"بىرلەشمىســـىخانىمالر"م

ئابدۇناســىر ۋە  .ھــېلىھەم داۋام قىلماقتــا،ھەقىقەت  يەنىــال مەۋجــۇت يولىــدىكى خىــزمەتلەر

 .يوقالمايدۇ،ھەقىقەت يولى  مەڭگۈ ھاكىمىيتى يوقىلىدۇ ئەمما ئالالھنىڭ سۆزى ئۇنىڭ 

ئۆزىنىــڭ ئــاقىۋىتىنى نىمىزدە زالىمالرزۇرىغــا بارغــان كــۈوكېلىــپ ئالالھنىــڭ ھ ىلىمىــزئەج

ــر  ھىســىزكىشۈب.بىلىــدۇ ــان ئۇلۇغــدۇر، ئىســالم ئۈممىتىــدىن بى ئالالھنىــڭ ســۆزى ھەر زام

دۇزھەر زامان ھەقنى يەتكۈ جامائەت ۋاتى ئالالھنىـڭ . ىۋاتىـدۇۋە ئالالھ يولىدا جىھاد قىل ڭ

ىن مېنـى ياخشـىلىققا يەتكۈزەلمەيدۇ، ئـالالھت ىيانئەمرى كەلمىگۈچە دۈشمەنلىرى ئۇالرغا ز

ئـۈممەتلەر  كىشىلەرگە توغرا يولنى كۆرسىتىدىغان ۇدىغان،، يامانلىقتىن توسيدىغانبۇيرۇ

 ياخشـــىلىققا ئۈنـــدەپ يامـــانلىقتىن توســـۇدىغانالر.قاتارىـــدىن قىلىشـــىنى تىلەيـــمەن

 "مۇســـۇلمان قېرىنداشـــالر ئۇيۇشمىســـى ".ۋارىســـلىرىدۇرخەلىفىلىـــرى ۋە  پەيغەمبەرنىـــڭ

ال قـۇرۇپ قويغـان تەشـكىالتى مۇنـداققـارىغۇالرچە  بەننـا ئۇسـتازنىڭ  ۇلسەنھەرگىزمۇ ھە

،ئىســــالمنى گۈللەندۈرۈش،ئىســــالمىي دۆلەت قۇرۇش،ئىســــالم قــــانۇنىنى  بولماســــتىن

 جامـال ئابدۇناسـىرنىڭ  ھەركەت قىلىش،شـۇڭا ئومۇمالشتۇرۇش ۋە ئالالھ رازىلىقى ئۈچـۈن

 .ھەققى يوقېتىشكە تارقىتىۋ نى"تەشكىالتىمۇسۇلمان قېرىنداشالر"

 .جىم بولدۇمبۇ گەپلەرنى دەپ بۇلۇپ   

 :ئۇكىشى

ـــۇ- ـــىز ھەقىقەتەنم ـــتا ناتىقكەنس ـــۇ يەرگەئۇس ـــا مەن ب ـــالر " ، ئەمم ـــۇلمان قېرىنداش مۇس
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،مەن سـىزنى قۇتقـۇزۇش كىرىش ئۈچۈن سىزدىن ۋەز ئـاڭلىغىلى كەلمىـدىم غا"ئۇيۇشمىسى

ئارتتى، ئابـدۇلفەتتاھ سىزگە ىيەتنى رىنداشالر ھەممە مەسئۇلمۇسۇلمان قې ئۈچۈن كەلدىم،

ــمائىل  ــلەن ئىس ــىڭىز بى ــىزنىڭ كۈشكۈرتىش ــى"س ــالر ئۇيۇشمىس ــۇلمان قېرىنداش ــا "مۇس غ

ـــدى ـــقانلىقىنى دې ـــۇ ىھۇدەيب. قاتناش ـــاقالپ م ـــۆزىنى ئ ـــ ئ ـــايەتنى س ـــمە جىن ىزگە ھەم

 سەئىد .نى سىز قۇرۇپسىز"مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى"ئىتتەردى،ئۇنىڭ دىيىشىچە 

 .مۇ ئۆزىنى چەتكە ئېلىپ سىزنى ئوتقا ئىتتەردىۇبقۇت

دۇناسـىر بئا ئوينىتىـدىغاندۆلەتنـى ئالقىنىـدا پۈتكـۈل قۇتقۇزمـاقچى، ىزنى ئابدۇناسىر س 

ىزنىڭ خەلق ئارىسـىدا زور ئۇس. پ يېڭىدىن چىقىش يولى بەرمەكچىۈئۆتمۈشىڭىزنى كەچۈر

نى ياخشـى كۆرىـدىغانلىقىنى ىزخەلىقنىـڭ سـ ،تەسىرگە ئىگە ئۇستا ناتىق ئىكەنلىكىڭىزنى

 .ۋە سىز تەرەپتە تۇرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

خانىم ،سىز بىـر ئىسـتىدات ئېگىسـى ،ئەممـا بىلىـپ تـۇرۇپ ئـۆزىڭىزنى ئوتقـا  زەينەب-    

ئابدۇناسـىر يېقىنلىشىشـنى  .ئىتتىرىۋاتىسىز،بۇنداق كېتىۋەرسە سىز زىيان تارتىپ قالىسـىز

مەن پەقەت سىزگە ز راستىنال ئەقلىڭىزدىن ئادىشىپسىز،خالىسا رەت قىلىدىغان كىم بار؟ سى

نىــڭ بېشــىنى ياخشــى بولســۇن دەپــال بــۇالرنى دەۋاتىمەن،بىلىــمەن، ئۆمــۈر بــويى يېتىمالر

سىيالپ،ساۋابلىق ئىشالرنى قىلىپال كەلدىڭىز، ئەمدى ئۆز مەنپەئەتىڭىزنىمۇ ئويالپ قويـۇڭ 

 ،گېپىمگە كىرىڭ،ھۇشىڭىزنى تېپىۋىلىڭ

 تۈگىدىمۇ؟گېپىڭىز -   

ياخشـى كـۈنگە  تۆۋەنـدىكى سـۇئاللىرىمغا جـاۋاب بەرسـىڭىزالمەسىلە تولىمـۇ ئاددىي، -   

 ئۇالرنىـڭمۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ تىزىملىكىنى، ئۆيىڭىزگە بارىدىغان  ، ماڭاىزئېرىشىس

ـــى ئابدۇناســـىرنى ـــۈرۈش پىالنىن ـــۇيرۇقىنى  ئۆلت ـــۈرۈش ب ـــۋە ئۆلت ـــان ھۇدەيبى دىن قاچ

 مەزمــۇنىنى،نىــڭ بــۇ سۈيقەســتتە ئوينىغــان رولىنى،بــۇ پىالننىــڭ دەيبىھۇئالغــانلىقىنى ،

 ۈگــۈن، بســىزگە ۋەدە بېــرەي ئابدۇناســىرنىڭ نامىــدا. بولــدى ىڭىزالتەپســىالتلىرىنى دېســ
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، بــۇ پۇرســەتنى ىزھەمــدە خەلــق ئىشـالر مىنىســتىرى بولىســ ىززىندانــدىن چىقىســەچـتىال ك

ســىي ئۆزىڭىزنىــڭ شەخ ،ىلىــڭھۇشــىڭىزنى يىغىۋ-،ئەس كەتكــۈزۈپ قويمــاڭقولــدىن 

دىكــى ھەممەيــلەن "مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســى"مەنپەئەتىنىمــۇ ئــويالپ قويــۇڭ، 

  .پەقەت ئۆز مەنپەئەتىنىال ئوياليدۇ

ى تونىمىساممۇ چىرايىغا گەرچە ئۇ ئادەمنبۇ ئەسنادا كامىرغا بەستلىك بىر ئادەم كىردى،    

 .ىاللىدىمزلۇق ئاالمەتلىرىنى ھېس قۇۋيا قاراپال 

 :ئۇ ئادەم

ــز مارشــالھۆرمەتلىــك  - ــڭ  بى ــد رايونئۇنى ــۇن ۋە جەدى ــدىن زەيت ــدىكى ئۆيى ــانلىق ى گۇم

، خالىسىڭىز مۇشۇ يەرگە ئەكىرەي، ئۇمۇ كـۆرۈپ اپتۇقلىنتىلىرىنى تئۈنئالغۇ  ۋە  سىنئالغۇ

 .دېدى باقسۇن

 .مالشتۇردىگېپىنى داۋائۇ ئادەمنى چىقىرۋىتىپ دەپ «  رىياد سەن چىقىپ تۇر» مارشال

ئۈچــۈن ھەم  ىز، مەن ســ،ئىرىڭىزنــى تونۇيمەن،ئــۇ ھەقىــقەتەن ياخشــى ئــادەم زەيــنەب - 

 .ېنىلىرىڭىز بىلەنمۇ ياخشى دوسـتالردىنمەنئ، تە بولۇشنى خااليمەنخىزمەتئۇنىڭ ئۈچۈن 

ھەتتـا ئۇمـۇ سـىز ئۈچـۈن  تولىمـۇ ئۈمىـد قىلىـدۇ ىزنىئابدۇناسىر بىـز بىـلەن ماسلىشىشـىڭ

ــۇالزىمەت قىلى ــارم ــقا تەيي ــس  .ش ــىررەئى ــلەن نئابدۇناس ــامى بى ــك ىڭ ن ــىزگە كاپالەتلى س

كــۆز نەق مەيدانــدا   ســېنىھەممى ىالرنىــڭلېنت بىــز بىــلەن ماسالشســىڭىزال ئــۇ ،بېرىمەنكـى

ســـىزنى ئورىغـــا "مۇســـۇلمان قېرىنداشـــالر ئۇيۇشمىســـى."ئالدىڭـــدىال كۆيـــدۈرىۋېتىمەن 

،بىز مۇسۇلمان ،بىز ئالالھ ئۇلۇغدۇر.ززۇپ چىقىمىقۇتقۇبىز ئىتتەردى،سىزنى بۇ خەتەردىن 

 ئىسـالم دېـگەن نـېمە؟ نىڭ ئەزالىرىـدىن ياخشـىراق،"مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى"

 .غا زىيان يەتكۈزمەسلىكنى تەكىتلەيدۇىرىقېرىنداشلئۆز  ئىسالم 

ئەجىبـــا ســـېنىڭ بـــۇ زىنـــدان ئىچىـــدە مۇســـۇلمان " مەن ئـــاچچىق كۈلۈمســـىرىگىنىمچە 

 .دېدىم" ئەتكەنلىرىڭ زىيان يەتكۈزۈش ھېسابالنمامدۇ–قىلغان قېرىنداشالرغا 
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ى ئـادەملەر ، بىـز بىـلەن بىز ھەممىمىز ياخشـ"ئۇ يەنە ھىيلىگەرلىك بىلەن گەپ ئوينىتىپ 

ــى ھەم ســ ماسالشســىڭىز ــك ياخشــى ئىكەنلىكىمىزن ــڭ قانچىلى ــدىن بىزنى ــپ  ىزگەئان ئېلى

 .دېدى" ىزكېلىدىغان پايدىمىزنى كۆرىس

ــا قىلىــمەن پەقەت:" مەن ــالالھتىن گۇنــاھلىرىڭالرنى مەغپىــرەت قىلىشــىنى تىــلەپ دۇئ "  ئ

 .دېدىم

 :بىر ۋاراق قەغەز چىقاردى ۋە قەلەمنى قولىغا ئېلىپ تارتمسىىدىنئۇ  ئۈستەلنىڭ 

 ؟ كىملەر كېلىدۇ-ىزگە كىم، ئۆيۈڭەڭەئەمسە دزەينەب خانىم  -

ىغان ۋە ئىسـمىنى سـورايدىغان ئېسىمدە يوق، چۈنكى باشقىالرنىڭ ئىسـمىنى يادلىۋالىـد -

 .ئادىتىم يوق

 ھـــۇدەيبى ۇلقۇتــۇب ۋە ھەســەن قويــۇپ تـــۇرۇپ ،وش ،ئۇنــداقتا بـــۇ مەســىلىنى خــ -

 .مەسىلىسىگە كېلەيلى

 ئۇ ؟ ىكەنقايسى مەسىل -

 .ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈپ ھاكىمىيەتنى قولغا ئېلىش مەسىلىسى -

مىيەتنى قولغـا ئېلىشـتىن نەچـچە ، مەسـىلە ئابدۇناسـىرنى ئۆلتـۈرۈش ۋە ھـاكىىمئەپەند -

ئۆلتـۈرۈش مۇسـۇلمانالرنى ئـاۋارە قىلغـۇدەك ئىـش ئەمەس،  ، ئابدۇناسـىرنىچـوڭھەسسە 

،بىز ئىسـالمنى ھازىر ئىسالم قانۇنى تېخى يولغـا قويـۇلغىنى يـوق .مەسلىسى مەسىلە ئىسالم

 .گۈللەندۈرۈش ، ئىسالم ئەۋالتلىرىنى  يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن كۈرەش قىلىمىز

ئىسـالم قـانۇنى  ز قىلدى ،مۇسـۇلمانالرغا قارشـى تـۇردى،ۇۋتاجائىسالمغا  ىڭىزۇناسىرئابد 

 ئۇنىـــڭ نەزىرىـــدە ئىســـالم،چەتـــكە قاقتى نىســـىئـــارقىلىق دۆلەت باشـــقۇرۇش تەشەببۇ

ئەكسىيەتچىللىككە تولغان ،قـاالق  بىـر مەزھەپـتىن ئىبـارەت، بـۇ ئۇنىـڭ ئۆزىنىـڭ ئىشـى 

 .يوق ،بۇنىڭ بىز بىلەن قىلچىمۇ ئاالقىسى

گەپلىرىڭىز نېمىدىگەن قورقۇنچلۇق،ئەجىبا سـىزنى مۇشـۇ يەردىـال ، بۇ ىزئېلىشىپ قاپس -
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قارىغانـدا سـىز  ارى بولمايـدىغانلىقىنى بىلمەمسـىز؟ئۆلتۈرۈپ ،كۆمۈۋەتسەم ھېچكىمنىڭ كـ

شۇنىڭغا اليىق ئوخشايسـىز، ئەگەر مەن چىقىـپ كەتسـەم ،بىـر سـائەتكە قالمـاي باشـقىالر 

 .ىدۇسىزنى ئۆلتۈرۋىت

 .ئۆزى خالىغان ۋە تاللىغاننى قىلىدۇئالالھ  -

ۇ ،خۇددى غالجىرلىق كېسىلىگە گىرىپتـار بولغـان مەخلـۇقتەك مېنىڭ بۇ گېپىمنى ئاڭالپ ئ

بىر ئىشارەت ە ى ۋتەكەللۇپنى قويۇپ تىلالپ كەتت ،ەبىيلىشىپ كەتتى ۋە يۈز خاتىرىنىئەس

 :ئۇنىڭغا  ىپئىبراھىمنى چاقىربىلەنال رىياد 

مەھكىمىگە يەتكـۈزۈب بەر، ئانـدىن بـۇ ئالجىـپ قالغـان سوت نتىالرنى ۋە ئارخىپالرنى لې -

بـۇ  ۇڭالر،بارار جايىغا يولغا سېلىپ قويـ كەلسە شۇنداق قىلىپ الرقانداق قىلغۇڭخوتۇننى 

 .دېدى– ئىد قىلسۇنئىشنى سە

بىـردەم مەن  ئـۇرۇڭالر، دەررە 144»قانچىلىك ئۇرىدىغانلىقىنى سـورىغاندا سەئىد كىرىپ 

 .كېتىپ قالدىدەپ « تۇرۇپ كېلىمەن

قەيەر ئۇدۇل كەلسە شۇ يەرگە ئـۇردى،  لىرىمغاپۇت -، قولكۆزۈمگە-يۈز قامچا بىلەن سەئىد

بىـر دەم ئـارام ئېلىۋېلىـپ يەنە  مېنى تامغا قارىتىپ تۇرغۇزۇپ قويۇپ، ئۇرۇپ ھېرىپ قالسا

دىكـى بىـر قـانچە "ۇشمىسـىمۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ئۇي"ئـۇالر  كېـيىن  بىردەمدىنئۇردى،

ئـۇالر . ئـۇالرنى مېنـى تىلالشـقا بۇيرىـدى كۆز ئالدىمدا ئۇردى ۋە ئەكىلىپ ياشنى ئالدىمغا 

زىيـا  بـۇ ياشـالرنىڭ ئارىسـىدا تـوي كۈنىسـى تۇتۇلغـان . تېخىمۇ قاتتىق ئۇردى رەت قىلسا

 .ۇ بار ئىدىدۈۋەيجىم
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 ھەمزىنىڭ كېچىدىكى سودىسى
 

زىنـداننىڭ ھويلىسـىغا  مېنـى ىلەن مېنى ئۇرۇپ بولغانـدىن كېـيىنمۇسۇلمان ياشالر ب ئۇالر

ئۇ كـۈنى ھـاۋا بەك  سەئىد مېنى تامغا قارىتىپ بىر سائەت تۇرغۇزۇپ قويدى .ئېلىپ چىقتى

 .جېنىمدىن ئۆتۈپ كەتتى-سوغۇق بولۇپ ، بۇ سوغۇق قامچا ئازابىغا قوشۇلۇپ جان

ىپايالرنىڭ ئىســمىنى  ئۇقــۇپ كەلــدى،بۇ جەريانــدا  خېلــى كــۆپ گۇنــد ھەمــزە بەســيۇنى 

 :ئېقىتقىنىچە ۋارقىراپ  سېنىرىياد ماڭا شالى .مۇ بار ئىدىرىيادقالغانىدىم،يېنىدا 

بىزمــۇ ســاڭا ياخشــى  مەنپەئەتىڭنــى ئــويالپ قــوي ،كــالالڭنى ئىشــلىتىپھەي خوتــۇن،  -

ز سـىھەمـزە  باشقىالردەك ئەقلىڭنى ئىشلىتىپ ئىقرار قىالمسـەن يـاكى؟ بولسۇن دەۋاتىمىز،

 .دېدى ما خوتۇنغا ىڭەگەپ قىل

بىردىنبىــر مەقســىتى تەۋھىــد زنىــڭ يىغىلىشــىمىزنىڭ ئىقــرار قىلغــۇدەك ئىــش يــوق، بى -

 .دېدىم ئارىسىدا تەشۋىق قىلىش خاالسياشالرنىڭ  نىىسئەقىدى

 : ھامان قول باغالپ سافۋات شۇ نى شەرەت قىلىۋىدى،ھەمزە ئارقىدىراق تۇرغان سافۋات

 ، دېدىباشلىق تەييارمەن خوش،بۇيرىقىڭىزغا -

 :ھەمزە

، مېنىڭ ياخشى دوستۇم ئىـدى ، ئۇنىڭ ئىرى ئۇنىڭغىمۇ،ماڭىمۇ ئورۇندۇق ئەكىرىپ بەر -

 .پاراڭلىشاي دېدى ئوبدانراق ئۇنىڭ بىلەن ئۆزۈم بىر اشۇڭ

-ئولتۇرۇشــقا بۇيرىــدى ۋە ئېرىمنىــڭ يــۈزمېنــى ئــۇالر ئورۇنــدۇق ئەكىــردى ،ھەمــزە 

 .ئىسـپاتلىماقچى بـوالتتىىنى قىلىۋاتقـانلىق نداق ياخشى مۇئامىلەنى قىلىپ ماڭا بۇخاتىرىس

يەنە  ھەمــزە.   قامچــا يەپ يــارالنغىنىم ئۈچــۈن ئولتۇرالمىــدىمئەممــا  غــۇم بــار ئىــدىئولتۇر

مەن جايىمـدىال تۇرىـۋېرەي،  ئيتىـپ،نلىقىمنى غابۇيرۇق قىلدى، ئولتۇرالمايدى قائولتۇرۇش

 .سەن گېپىڭنى قىلىۋەر دېدىم
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 .نى باشلىدىئۇ گېپى

توخـۇ پاچىقىغـا پۇتلىرىـڭ  ،، چىرايىـڭ سەتلىشـىپئۆزۈڭگە ئۆزۈڭ زۇلـۇم قىلـدىڭ-

. ۆڭلى بەك يېـرىم بولىـدۇئەگەر ئىرىڭ سېنى بۇ ھالەتتە كۆرسە چوقـۇم كـ ئوخشاپ قاپتۇ،

سـەن مېنـى نـېمە  ، ئىرىڭ مېنىـڭ دوسـتۇم ئىـدى،ياشلىق مومايالرغا ئوخشاپ قاپسەن 64

 . قوللىرىڭ خۇددىي بىر تامچىنىڭ قولىغا ئوخشاپ قاپتۇقارا، قىلسۇن دەيسەن ،

 :بۇ ۋاقىتتا سافۋات گەپگە قوشۇق سېلىپ

 214ياشـلىققا ئوخشـاپ قاپسـەن دەيسـىز،مەنچە ئـۇ  64قاراڭ باشلىق سـىز ئـۇنى    -

 ى ئــۇنى كۆرســە بەلكىــم راســا تىلــالپ،ئېــر. ياشــقا كىرگەنــدەك كۆرۈمسىزلىشــىپ كېتىپتــۇ

 .دېدى چ تاالق قىلىۋىتەرمىكىئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ ئۈ

 :ھەمزە

مەن پەقەت سـاڭا خىـزمەت ئىشـلەپ قويـاي  مېنى تازىمۇ تەڭقىسـلىقتا قويـدۇڭ دە ،-

 .دېدى گەنتىم خاالسدې

ــدىممەن  ــدى،گەپ قىلمى ــپ چىقمى ــالىمغىمۇ كىرى ــرى خىي ــڭ  ،ئۇنىڭ گەپلى ــۇ مېنى ئ

ــدۇ پوزىتســ ــاكى گەپ ئۇقمام ــدىمۇ ي ــدىم ،ىيەمنى ھــېس قىاللمى ــا ھــېچ ئۇقمى مېنىــڭ ئەمم

 .، بىچارە، قورقۇنچاق بىر ھاشارەتتەك كۆرۈندىدۆتتولىمۇ نەزىرىمدە ئۇ 

ئۇنىـڭ  ماڭـا قارىغانـدائەممـا . ئۇ ئۆز خىيالىدا مېنى قورقۇتىۋاتىمەن دەپ ئـوياليتى   

نىـدا بولسـا ىقىنى، تەھـدىت سـېلىپ ھاقـارەت قىلغيۈرەكلىرىنىڭ دۈپۈلدەپ سـوقىۋاتقانلى

ئــۇ قــانچىكى ۋارقىرىغانســىرى مەن ئــۆزۈمنى .ىقىنى ھــېس قىالتــتىمقورقۇۋاتقــانل ئۆزىنىــڭ

 .شۇنچىكى يېنىك ھېس قىالتتىم

منى تامغــا ۈزۈيــ ،ســافۋاتقاۋارقىراپ غــالجىردەك دېــگەن گەپلىــرى كــار قىلمىغاچقــا   

ئۇنىـڭ بـۇيرىقىنى ئـۆزۈم ئىجـرا  مەن دەرھـال .قويۇشنى بۇيرىـدى ۇپقارىتىپ ئۆرە تۇرغۇز

 . تۇردۇم تامغا قاراپكۆتۈرۈپ  قولۇمنى ئېگىز قىلىپ
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ــافۋا ــىس ــۇرۇپ كەتت ــاراڭالردەك ئ ــلەن س ــى بى ــبەمگە قامچىس ــۋە  ،ت  دۈم ەئىدنى  س

 يەنە بىـر.دى ،ئۇ قولىغا قامچا ئېلىپ ئەتراپىمغا،پولغا قامچا بىلەن كۈچەپ ئـۇراتتى چاقىر

چىــلەك  ئەكەلــدى،چىلەكنــى ئىچىــدە زەيتــۇن يېغــى قايناۋاتقــان بىر ئەســكەر كەلــدى،ئۇ

 .ىچىدە بىر قانچە قامچا پوروقشىپ تۇرغان ياغقا چىالغلىق ئىدىئ

كەلـدى ۋە ياغقـا چىالنغـان سـەئىد ھەمزە بىلەن سـافۋات چىقىـپ كېتىـپ يېنىمغـا    

بىردەمـدە يەنە ئونـدىن جىـق ئەسـكەر كەلـدى ، ھەربىـرى  .قامچىالرنى ماڭا ئىشـارەتلىدى

نىـڭ تەمىنـى قامچى تنىـڭ بالىسـى،ئى ھـۇ»  يەرگە ئۇرۇپ بىردىن قامچىنى قولىغا ئېلىپ،

ــايلى مەن پەرۋا قىلمىــدىم، . پ ۋارقىرىــدىدەپ پوپــوزا قىلىــ« ســاڭا ئوبــدان تېتىــپ قوي

كىشــلەر  مۇشــرىكالر تەرپـدارى بولغــان  ›ئىچىمــدە  دىم،ئــالالھنى زىكــرى قىلـتوختىمـاي 

ــا  ــى قۇرەيىشــلەر )شۈبھىســىزكى، كىشــلەر -شــەك: ئۇالرغ ســىلەرگە قارشــى قوشــۇن  (يەن

ئـالالھ : بۇ سۆز ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەييتى، ئـۇالر. ىدى، ئۇالردىن قورقۇڭالر دېدىتوپل

 {ئـايەت-225ئىمـران -سۈرە ئـال } دېدى! بىزگە كۇپايە، ئالالھ نېمە دىگەن ياخشى ھامىي

 .بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇدىم

ىمـۇ ئـۇنى چىقىپ كېتىڭالر، بـۇ كېچ» :سافۋات يەنە قايتىپ كەلدى ۋە ئەسكەرلەرگە 

 .دېدى ۋە قولۇمدىن سۆرەپ كامىرغا ئەكىرىپ سوالپ قويدى« ۆلتۈرمەيمىزئ
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 كامىرغا قايتىش  
 

بىلەن ئالىيە ئۇخالپ قالغـان ئىـدى، مېنىـڭ كەلگىنىمنـى تۇيـۇپ ئويغانـدى،  غەدا   

، ئـالىيە قىنىدىن نېمە قىلىشىنى بىلـمەي قېلىشـتىپۇتۇمدىن ئېقىۋاتقان قاننى كۆرۈپ قورق

سـاناالر ئالالھقـا -بـارلىق ھەمـدۇھېچ ئىـش يوق،:"ى ،مەن لغانلىقىنى سورىدنېمە ئىش بو

رەسـۇلۇلالھنىڭ  ئۇالرنى ئۇخالۋىرىشكە بۇيرىدىم ۋە ئىچىمدە توختىماي دېدىم ۋە "بولسۇن

ئېھ ئالالھ، مەن ئۇچرىغان قورقۇنۇچلۇق نەرسىلەردىن سـېنىڭ ئىـززەت ۋە قـۇدرىتىڭگە » 

 .ئوقۇدۇم نىىسھەدىدېگەن « سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن

ــى     ــاغرىقى ھەر ۋاقىــت جېنىمن ــۆتتى، بەدىنىمــدىكى يارىالرنىــڭ ئ ئىككــى كــېچە ئ

ىمۇ ئۇالرغــا بىلدۈرمەســلىككە ئەنســىرەتمەي دەپ ئاغرىســ غەدانــىقىينــايتى، ئــالىيە ۋە 

ئـۇ ئىككىسـىمۇ ئـۇ كېچىسـى بولغـان ئىشـالرنى سوراشـقا  تىن چىقارمايتىم،-ئۈنشىپ،تىرى

 .پېتىنالمىدى

زادى نـېمە ئىـش بولغـانلىقىنى سـوراپ  غەدا  ئاشۇ كۈن كېچىسى كۈنى سەھەردە،بىر

غەدانىـڭ سـۇئالىدىن بىـر ئىشـنى كۆڭلـۈم ، توسـۇپ قويـدىئـالىيە ئـۇنى  تۇرىۋالغانىدى،

بـۇ بىـر كـۈن مۇشـۇنداق ئەنسـىزلىك ئىچىـدە  .تۇيغاندەك بولدى ئەمما ھېچـنىمە دېمىـدىم

 .ئۆتتى

گىنىچە كىـر ئېتىلىـپ سـافۋاتىر ئىشـىكى ئېچىلىـپ كـامخۇپتەن نامىزىدىن كېيىن    

. كەن ئىـدىمقولۇمدىن تارتىـپ سـۆرەپ ماڭـدى، تەڭپـۇڭلىقىمنى يوقاتتىم،ھالىمـدىن كەتـ

 .دېدى« ساقالۋاتىدۇ ىزنى س خېلىل ئەپەندى»:سافۋاتقا  يولدا بىرسى ئۇچراپ

 ەپدۆشكۈشـلدەپ مېنـى « ئېلىـپ ماڭـدىم دەل ئۇنىـڭ يېنىغـا بۇ باالنى » :سافۋات 

ېدى د"ھە،شۇ:"دەپ سورىدى،سافۋات"مۇ؟غەززالىئۇ زەينەب "ئۇكىشى .تىلالپ ھاقارەتلىدى

 ئۆي  ئىچىدە بىـر يېزىـق .پ دېگۈدەك بىر ئۆيگە ئەكىردىۋە مېنى يەنە دوقوسلىتىپ،سۆرە
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 .ئولتۇراتتىقاپقارا بىر ئادەم  چىرايى قورقۇنۇچلۇقىسىدا قويۇلغانىدى ،ئۈستەلنىڭ قارش

ــادەم مېنــى  ســەكرەپ تــۇرۇپ كەتتــى ۋە  كتېپىۋەتكەنــدە كــۆرمەيال جىــن-كــۆرەئــۇ ئ

 .سوئاللىرىنى باشلىدى

 كىم بولىسەن؟ سەن - 

 جۇبەيلى غەززالى زەينەب -

 نېمىشقا بۇ يەرگە كىرىپ قالدىڭ؟

 .بىلمەيمەن -

لالر بىـلەن ، ئابدۇلفەتتاھ ئىسـمائىقۇتۇب سەئىد، ھۇدەيبىبىلىشىڭ كېرەك، سەن  -

ــال ئابدۇن بىلــلە ــۇ جام اســىرنى ئۆلتــۈرۈش ئۈچــۈن سۈيقەســت پىالنلىغانلىقىــڭ ئۈچــۈن ب

 .يەردىسەن

 .ئۇنداق ئىش يوق-

بۈگۈن بۇرۇنقىدەك  قامچا بىلەن بولدى قىلىدىغان ئىش  گېپىڭگە دىققەت قىلىۋال، -

ــۈم تەييار، ــوق ،بۈگــۈن ســاڭا ئۆل ــى بىلەمســەن؟ مەن ي ــى ئىشــالر مېنىــڭ كىملىكىمن ھەرب

 دىڭمۇ؟بىلقىمەن، مەخلۇبىر قارام سنىڭ تۈرمى

شـۇڭا ھەيـران بۇ يەردە ھەقىقەتەن مەخلۇق ۋە ئىتالردىن باشـقا ھـېچ نەرسـە يوق، -

ئالالھقا سادىق ۋە ھەققـانىيەتتە   ،قېينالسىمۇ مەن بۇ يەرگە كىرگەندىن بېرى قالمايمەن،

ــان  ــڭ تۇرغ ــقاچى ــالردىن باش ــۇلمان قېرىنداش ــادەم مۇس ــدىم ئ ــۆرۈپ باقمى ــك  ڭ، ھەممى

 !ۋەھشى مەخلۇقالر، ئىتالر ئىسمى جىسمىغا اليىقدېمىسەڭمۇ شۇ 

ئورنۇمــدىن ،ىــپ يەرگە يىقىتتىئىتتىر ،مېنىــڭ گېــپىمگە چىــدىماي مېنــى تىپىــپئــۇ 

ــۇزۇپ ــپ تۇرغ ــاي يەنە  تارتى ــتىم تۇرالم ــۇ قې ــتىم يىقىتتى،ب ــى قې ــپ ئىككىنچ ــۇرۇپ تېپى ئ

 : ئۇ يەنە.ئامالسىز تامغا يۆلىنىۋالدىمقالدىم،

 لغـۇم يـوق ئىـدى ،ئـۆزۈڭ مەجبۇرلىـدىڭ،تۇرە ئورنىڭـدىنمېنىڭ ئەسلى بۇنداق قى"
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 ىنئانـد. شاپىالق ئۇردىكەينىدىن ئىككى -ىدېدى ۋە يەنە كەين"،سۇئاللىرىمغا جاۋاپ بەر

 . ققا ئولتۇرغۇزۇپ ئىشىكنى قۇلۇپالپ چىقىپ كەتتىۇمېنى ئورۇند 

 .بىر ئازدىن كېيىن باشقا بىر ئادەم كەلدى     

ە ئۆزۈڭ قىلىۋاتىسەن،باشـقىالرنى تىلاليسەن،نەشـتىرىڭنى ئۆزۈڭگ، زەينەببىچارە  -

كۆكســى كەڭ ،ســەن ئۈچـۈن خىــزمەت قىلىشــنى –قـارنى ڭ نىســرەئى ئەممــا ، سانجىيسـەن

گۇۋاھلىــق بېرىشــىڭنىال تەلەپ قىلىمىــز، ھەقىقــى ســوتتا  دىن بىــز پەقەت ســەن، خااليــدۇ

نى قويغـان گۇنـاھلىرى سـاڭا ئارتىـپئەھۋالنى بىزگە دېسەڭال مۇسـۇلمان قېرىنداشـالرنىڭ 

 .پىشانەڭدىن يوق قىلىمىز

، ئـۆزۈڭالرگۇناھى يـوق، ھەقىقـى گۇناھكـار  قانداقمۇسۇلمان قېرىداشالرنىڭ ھېچ -

 !،كىشلەرنى دەپسەندە قىلىۋاتىسىلەرىمىزنىگۈزەل يۇرت

، ئەمدى سەن بىلەن كارىم يوق، سېنى ئەيۋەشـكە كەلتۈرۈشـنى زەينەبئالجىپسەن  -

 .يېنىڭغا كۈرگۈزىمەن نىىسبىلىدىغان بىر

ئۇنىـڭ مېنـى ئـۆرە .  لۇنغانـدىن كېـيىن ئـۇ چىقىـپ كەتتـىوئارىمىزدا مۇشۇ سۆزلەر ب

 .تۇرۇشقا مەجبۇرلىمىغانلىقى ئۈچۈن ئالالھقا ھەمدە ئېيتتىم

ــدا قامچــا كۆتۈرگەن  ــۆتمەيال قولى ــۇزۇن ئ ــۈزلىرىنى دانىخــورەك باســقان ئ بىرســى ،ي

 :كەلدى، ئۇ

 .سەن ؟ دەپ سورىدىبولى مئورنۇڭدىن، سەن كى ەتۇر -

بـۇ يەرگە كەلگىنىـڭ  ئەمسـە سـېنى نەس بېسـىپتۇ،» دېيىشـىمگىال  غەززالـى زەينەب

دېــدى، «  ســېنىڭ يەنە كــۆپ بولســا بىــر كــۈنال ياشــىيااليدىغانلىقىڭدىن دېــرەك بېرىــدۇ

سەن نېرى تۇر، ئۇنىڭ بىلەن ئـۆزۈم » ئارقىدىنال يەنە باشقا بىر ئادەم كىردى ۋە ئۇنىڭغا 

 .ۋە سۆزىنى باشلىدى ىدېد« دەم پاراڭلىشايبىر

ئەپســۇس، تولىمــۇ ئەپســۇس،بۇ ئايــال تولىمــۇ ياخشــى ئىــش قىلىۋاتقــان، بىــراق  -
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 .زۇلۇمغا قويىۋاتىدۇئۇنى مۇشۇنداق  مۇسۇلمان قېرىداشالر

بۇ ئايـال نۇرغـۇن ياخشـى  توغرا دەيسىز ئەپەندىم،» يەنە بىرى سۆزگە ئارىالشتى ۋە 

ئەپسـۇس ئـۇ  قارىغاندا سىز ئۇنى خېلى سۈرۈشـتۈرۈپ بېقىپتىكەنسـىز،ئىشالرنى قىلغان ، 

سـەن چىقىـپ كەت، مەن ئـۆزۈم پاراڭلىشـىمەن، بـۇ » يەنە بىـرى . دېدى« ھېلىال ئۆلىدۇ

ئابدۇناســىر ۋە  رەئىــس » يەنە بىــرى .دېــدى« ؟ نى زادى نــېمە قىلســۇن دەيســىلەرئايــال

اشــالرنىڭ قىلغــانلىرىنى ئېتــراپ گــۇۋاھچى بولىشــىنى، مۇســۇلمان قېرىند ســوتتامارشــال 

ــراپ  ــى ئېتى ــالرنىڭ ھەممىس ــۇلمان قېرىنداش ــتە مۇس ــدۇ، ئەمەلىيەت ــىنى تەلەپ قىلى قىلىش

بـۇ بىـرنېمىلەر بىرسـى توختىسـا بىرسـى گەپ . چىقىپ كەتتى ېرىپدەپ جاۋاب ب« قىلدى

شـۇنداق قىلىـپ  بېشىمنىمۇ ئايالندۇرىۋەتتى،قىلىپ بىرسى كىرسە بىرسى  چىقىپ يۈرۈپ 

 :ئۇ . بىرسىال قالدى  كېيىن كىرگەنۇ ئۆيدە ئ

؟ ھالىڭغا قارىغىنـا، كىيىملىرىـڭ ئۆزۈڭ ئاۋارىچىلىق تېپىۋاتىسەن زەينەب، ئۆزەڭگە -

قارىغانـدا چارچـاپ  چىرايىڭدىنمۇ سۇلغۇنلۇق تۆكۈلۈپ تۇرۇپتۇ،يىرتىق، ھالىڭ پەرىشان،

ى ئەتە مســـــەن يـــــاكلەســـــوئاللىرىمغا بۈگـــــۈن جـــــاۋاب بېرە قالغانـــــدەك تۇرىســـــەن

 .دېدىپاراڭلىشىمىزمۇ؟

 :ئۇ يەنە. جاۋاب قايتۇرمىدىم

ئېرىڭ بىلەن بىللە  نى تونۇيمەن،ئەتىگەن تېخىئابدۇلمۆئمىنۋە  سەيف ئېنىڭمەن  -

مەن سـېنى .ئۇنى بەكمۇ قىينىۋەتتىـڭ، ئىدىم، ئېرىڭ ھەقىقەتەن تولىمۇ ياخشى بىر ئادەم

  .اھلىق بېرىشىڭدەڭ گۇۋسېنىبۇ دىلودا قۇتقۇزااليمەن،ئەمما مەسىلە 

گـۈن ئـارام ۈب مېنى كامىرغا ئاپىرىۋىتىشىنى ئۇ بۇ گەپلەرنى دەپ بولۇپ سافۋاتنى چاقىرىپ

 .ئېيتتىئېلىپ ئەتە پاراڭلىشىدىغانلىقىنى 

 .سافۋات مېنى كامىرغا ئېلىپ كەتتى
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 بۇ راستىنال ائخىرقى دەقىقىلەرمۇ؟
 

ــدە ــپ كىرگىنىم ــا قايتى ــلەن مەن كامىرغ ــالىيە بى ــالىيە غەدا  ئ ــدى، ئ ــان ئى ــۇخالپ قالغ ئ

ھەئە، ئالالھقـا شـۈكرى، » . دېدى« ىزمۇ ھاجى؟كەلدىڭ»  غىنىپكەلگىنىمنى سېزىپ ئوي

بامـداتقا ئەزان . ئـۇخالي دەپ يـاتتىم، بىـراق ئۇخلىيالمىـدىم ەپ جاۋاپ بېرىپد« كەلدىم

 .ىدىنېمە ئىش بولغانلىقىنى سور غەدا تۈنىگۈن كەچتە، قناماز ئوقۇدۇ، ىچىقت

بىزنىڭ ھەق يولدا ئىزچىل تۇرىشىمىز ئۈچـۈن . ھەممە ئىش ئالالھنىڭ ئىلىكىدىدۇر»  مەن

ئـالىيە . دېـدىم«  ،بۇ مـۇمكىن ئەمەسمېنى ئاسـىي قىلمـاقچىئالالھقا دۇئا قىلىمەن، ئۇالر 

ســوراپ  ئىشــالرنىڭ تەپســىالتىنى  غەدا. دېــدى« بولســۇن ئــالالھ يــاردەمچىڭىز ھــاجى،»

ســوراق بۈگــۈنكى ، ئىــدى جاۋاب بەرگــۈدەك ھــالىممۇ يــوق،جــاۋاپ بەرمىــدىم، تۇرىۋالــدى

گەپ قىلغۇزمىــدى، بــۇ غەدانـى ئــالىيە بـۇنى ســېزىپ . ئۈچـۈن تەييارلىنىشــىم الزىـم ئىــدى

 .بىركۈن مۇشۇنداق ئۆتتى

ماڭـا ۋە  غەدائـالىيە بىـلەن  .،يۈرىكىم دۈپۈلدەپ سوقۇشقا باشـلىدىبىردەمدە كەچ كىردى

چىلىپ سافۋات ئې ئاخىرىزىندان ئىشىكى . تتىدۇئا قىالي توختىما مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا

قىسـتاق ئـۆيىگە -بىر كىشى كىرىپ مېنى ئېلىپ  قىيىنبىلەن مەن بۇرۇن كۆرۈپ باقمىغان 

 .ئېلىپ كەلدى

ققا ۇمېنـى ئۈسـتەلنىڭ يېنىـدىكى ئورۇنـد كە بـۇيرۇپ ،چىقىـپ كېتىشـى ئۇ كىشى سافۋاتن

 .ئولتۇرۇشقا تەكلىپ قىلىپ سۆزىنى باشلىدى

خىــزمەت ئىشــلىمەكچى  ىزگەگەن، ســېــياخشــى بولســۇن د ىزگەزەيــنەب خــانىم، ســ -

. دە بولىمەنىزخىزمىتىڭ ىزنىڭم يالغۇز سۈ، بۈگۈن ئۆزىزبولغانالرنى تولىمۇ ھارغۇزىۋەتتىڭ

تېپىـپ، مۇسـۇلمان  ھۇشـىڭىزنى ىزنىڭمۇرەببىمىزنىڭ ئىككىمىزگە ياردەمچى بولىشىنى، س

مۇشـۇ ھالغـا چۈشـۈپ . قىلىـمەن ئۈمىد نىىزۆزلەپ بېرىشىڭس نىىسقېرىنداشالرنىڭ ھېكايى
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نى ئىســـالم راســـتىنال ئـــۇالرنى ىزســـ ،ېقىـــڭياخشـــىراق ئـــويالپ ب. مۇ يېـــتەرىزقـــالغىنىڭ

جىننىــڭ قەســتى شــاپتۇلدا  ؟ىزمســقىلىۋاتىــدۇ دەپ ئويالخىــزمەت  ئۈچــۈن گۈللەنــدۈرۈش

ىزنى گەپلىــرىال ســ ڭنىــھۇدەيبى. ئــۇالر ھاكىمىيەتنىــڭ پېشــىدە تەئەمەلىيەتــدېگەنــدەك ، 

 تىمۇشۇنداق. قۇتۇبمۇ ئۇنىڭ دېگەنلىرىنى قوللىدى سەئىد، ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىشقا يېتىدۇ

 پەقەتبۇ دېلـودا  ىزنىسقۇتقۇزماقچى بولىۋاتىمىز،  ىزنىئۇالرنىڭ گېپىگە ئىشەنمەيمىز، س

لغانـدا بىـز الزىم بو. ىزقايتىسىزگە ال ئۆيۈڭىزڭىگۇۋاھلىق بەرس ،قاراۋاتىمىز الگۇۋاھچى دەپ

مــاقۇل . بولىــدۇ ىزڭىگۇۋاھلىــق بەرســ ىزدىاليەنە بــۇيەرگە ئەكىلىمىــز يــاكى ئۆيــۈڭىزنى ســ

ئابدۇلھەكىم ئامىر ۋە دۆلەت رەئىسـى ئابدۇناسـىر بىـلەن  ېتسىرباش ئوفھازىرال   ىزڭىكۆرس

تـارقىتىۋىتىش بـۇيرىقىنى ئەمەلـدىن  نىىسبىرلەشمى خانىمالر دەرھال  رەئىس. ىزكۆرۈشىس

غا ئىجــــازەت بىرلىــــك ژورنىلىنىــــڭ قايتىــــدىن بېســــىلىپ تارقىلىشــــىىــــدۇ ۋە قالدۇر

ئورگىنىـدىن مـۇھىم بىـر ۋەزىـپە ھـۆكىمەت  سـىزگە رەئىـس يەنە، بـۇالردىن باشـقا.بېرىدۇ

ــپ ــما ۋە بېرى ــارلىق ئۇيۇش ــكىالتالرنىڭ، ب ــقۇرغۇچىلىق ۋەزىپى تەش ــباش ــا قول نىىس ىڭىزغ

.  كېـرەك ىزئۇچرىماسـلىقىڭ ىگەيانكەشـلىكزىمۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ ئەمدى . ۇتقۇزىدۇت

ئارتىــپ ىزگە ئـۇالر ئــۆزلىرىنى پــاك ۋە گۇناھســىز كۆرســىتىش ئۈچـۈن بــارلىق گۇنــاھنى ســ

 . قويۇشتى

، مەن بىر ئېغىزمـۇ گەپ قىلمىـدىم، پ سۆزلەۋەردىئۆزىنىڭ گېپىنى يورغىلىتى ئۇ     

ئـۇ ئۈسـتەل بىـر چاغـدا .پات چىراي ئىپـادەمنى كۆزىتىـپ تـۇراتتى -ئەمما ئۇ سۆزلىگەچ پات

قوڭغــۇرىقىنى باســتى، ســافۋات كىــردى، چــاي ئۈســتىگە ئورنىتىــپ قويۇلغــان چــاقىرىش 

سـىزگە قەھـۋە ئالغـاچ ؟ ەمسـىزقەھـۋە ئىچ" :ئەكىرىپ بېرشنى بۇيرىدى، ئاندى ماڭا قاراپ

 .دېدى " كىرسۇنمۇ؟ 

 .رەھمەت كېرەك ئەمەس -

يېزىـپ بارلىق ئىشنى  مىز بويىچە كىلىشكىنىقەلەم بېرىمەن، -قەغەز زەينەب،سىزگە -
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 .چىقىڭ

 .بىز قايسى ئىشتا كىلىشتۇق؟نېمە يېزىشنى بىلمىدىم -

 :تۇرۇپ ىتىپئۇ قەغەز قەلەمنى ماڭا ئۇز

لــو ېرەئىــس ســىزنى بــۇ د ئۆزىڭىزنىــڭ مەنپەئەتىنــى راســتىنال پەقەت ئويلىمامســىز،-

  قوينىدىن قۇتقۇزۇپ چىقماقچى؟

بىر يەرگە كېلىپ ئۆزلىرى ئېتىقاد قىلىۋاتقـان كىشى ؟ بىر قانچە ېلوكەن بۇقايسى د -

دىنلىرى ھەققىدە ئۆگىنىش ۋە تەتقىقات ئېلىپ بارسا بۇمۇ بىر دېلو بولـۇپ تۇرغۇلىـدىكەن 

ــابلىنامدۇ؟ !دە؟ ــايەت ھېس ــۇ جىن ــا ب ــاش ئوف ئەجىب ــرى ۋە ب ــىدۆلەت رەھبى ــۇالرنى  رېتس ب

 دە مەســىلە بار،چىرىــكئىدىيىســى ،پاسســىپ ،پەزىلىتــى ناچار،جاھىــل-ئەخــالق ئەمەس،

دەل ئەگەر مېنى زادى يازمىساڭ بولمايدۇ دېسـەڭالر،مەن  .كىشلەرنى تەشۋىق قىلسا بولىدۇ

 ېرىۋاتقـــان،يـــۈز بەرگەندۆلەتـــتە يـــۈز ب پ تۇرغـــان بىچـــارەقىســـ مۇشـــۇ بـــوينىنى

 .ئېتىقاد يولى ھەققىدە يازىمەن-،ئىمانق،ھەقىقەترىئاللى

كـاللىڭىز بىلىمەن،  ىزنىر ئايال ئىكەنلىكىڭۋە پەزىلەتلىك بى ىزنىڭ ئۇقۇمۇشلۇقس -

ـــلەيدۇ، ـــازىرقى ئەھۋالىڭ بەك ئىش ـــنى ىزھ ـــۈپ قېلىش ـــا چۈش ـــر ھالغ ـــتەر بى ـــۇ بەت دىنم

ى سـىزنڭ سـنىيـالغۇز قويـاي، رەئى بۇجايـدا سىزنىبىلىمەن،  ھەم نىىزخالىمايدىغانلىقىڭ

ــدىڭ ــۆز ئال ــى ك ــاقچى ئىكەنلىكىن ــڭغا ئەكىزقۇتقۇزم ــارلىق تەپســىالتالر ئىلى اللىقاچــان ، ب

ئۆلتـۈرۈش سۈيقەسـتىدە  رەئىـس ئابدۇناسـىرنى قۇتـۇب سەئىدۋە  ھۇدەيبىئايدىڭالشتى، 

ــاقچى ــاكىمىيەتنى تارتىۋالم ــۇالر ھ ــان ،ئ ــۇالر  .بولغ ــالرئ ــارلىق ئىش ــنەب ب ــىنى زەي  غەززال

ئۈچـۈن  ئۇ ئىككىسى ئۆزلىرىنىڭ بېشـىغا پىـت تىرىماسـلىق ،پىالنلىغان دەپ ئىقرار قىلدى

ئۇالرنىــڭ دېيىشــىچە  مىســىردا يــۈز بەرگەن بــارلىق  تتەرمەكچــى بولغــان،ســىزنى ئوتقــا ئى

سـىز ئۇالرغـا پائالىيەتلىرىنىڭ ھەممىسىدە سـىزنىڭ مەسـئۇلىيىتىڭىز باركەن،بۇزغۇنچىلىق 

ئــاۋارىچىلىق ئېلىــپ كەپســىز،يېزىڭ ،بۇالرنىــڭ ھەممىنــى يېزىڭ،ئۆزىڭىزنىــڭ بــۇ ئىشــقا 
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سـىزگە تۇتقـان سـدىكى ئەزاالرنىـڭ الر ئۇيۇشمىمۇسۇلمان قېرىنداشـتۇتقان مۇئامىلىسى ۋە 

ئۇالرنىــڭ ھەممىســى بــارلىق مەســئۇلىيەتنى  بېقىــڭ، ئوبــدان بىــر دەڭســەپ نىســىمۇئامىلى

،ئەمما بىز ئۇالرنىڭ ئاۋال سـىزنى  سىزگە ئىتتىرىپ قويۇپ ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشنى ئوياليدۇ

ئەجىبـا بـۇ بـاتۇرلۇقمۇ؟  ۈز ئۆرىگەنلىكىنى ئوبدان بىلىمىـز،كۈشكۈرتۈپ قويۇپ ئاخىرىدا ي

 .ياق بۇ سېپى ئۆزىدىن خىيانەت

، زىنـدانغا مەھكــۇم بولغـان بىــر نـى تاشــالپ بېرىـپ چىقىــپ كەتتـىقەلەم -قەغەز ئـۇ

  .قەلەمنى كۆرگەندىكى ھاياجىنىنى سۆز بىلەن تەسۋىرلەپ بېرەلمەيمەن-نىڭ قەغەزمەھبۇس

مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر  ئەينـى ۋاقىتتـا»:قەلەمنى قولۇمغا ئېلىـپ يېزىشـقا باشـلىدىم

ئـۆگىنىش  ئۇسـۇلىنىدەۋەت ۋە  ھەدىـس ، تەفسىر ،فىقھى دىكى ياشالر بىلەن ئۇيۇشمىسى

زادۇل ›، ئىبن قەييۇمنىڭ ‹لالەمۇھ›زىمنىڭ ەئۈچۈن بىر يەرگە يىغىلغان ئىدۇق، ئىبن ھ

قۇرئــان › قۇتۇبنىــڭ  ســەئىد، ‹تەرغىــب ۋە تەرھىــب› مۇنزىرنىــڭ-، ھــافىز ئەل‹مەئــاد

، رەســۇلۇلالھنىڭ ۋە  ىرىنىقاتــارلىق كىتــابل‹ بــۇيەردەيــول › ۋە ‹ ئاســتىداسايىســى 

بۇنداق ئۆگىنىشـلىرىمىز ئىمـام  . ئوقۇۋاتاتتۇقكىتابالرنى ساھابىالرنىڭ ھاياتى سۆزلەنگەن 

ۆگىنىش ئــ. ئىجــازىتى ۋە يىتەكچىلىــك قىلىشــى ئاســتىدا ئېلىــپ بېرىالتتــى نىــڭ ھۇدەيبى

تەربىيلەش ۋە ئىسالم بايقاش، لغان بىر ئەۋالد كىشلەرنى ئىسالم ياشلىرىدىن بو نىشانىمىز

ــدى ــش ئى ــززەتكە مۇيەسســەر قىلى ــۈممىتىنى ئۆتمۈشــتىكى شــەرەپ ۋە ئى ــل .  ئ ــر مەزگى بى

ئوقۇغاندىن كېـيىن مۇسـۇلمان قېرىنداشـالرنىڭ بـارلىق قۇرۇلـۇش ۋە قەدەملىرىنـى يېڭـى 

غايىسـىزلىققا بوغۇلغـان ۋە باشتىن ئورۇنالشتۇرۇشنى ئويلىغان ئىـدۇق، ئەخالقسـىزلىق ۋە 

ھەر تەرەپـــتىن جاھىلىيەتنىـــڭ تەســـىرىگە ئۇچرىغـــان ياشـــالردىن قۇتقـــۇزالىغىنىمىزچە 

ــنى قــارار قىلغــان ئىــدۇق ــل داۋامالشتۇرۇشــنى . قۇتقۇزىش ــى ئــون ئــۈچ يى بــۇ خىزمەتن

 يىلدىن كېيىن بىر قېتىملىق تەكشۈرۈپ ،ئىستاتىسكىالش ئېلىپ بېرىـپ، 25پىالنلىدۇق، 

دىن ئىسالمغا ئېتىقاد قىلىدىغان،ئىسـالم پىرىنسـىپلىرىغا بـوي سـۇنىدىغانالرنىڭ ئاھالىلەر
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يىللىــق 25ئىككىنچــى  تىــن تــۆۋەن بولســا% 11ئومــۇمىي نوپۇســتا ئــېگەللىگەن نىســپىتى 

،تـۆتىنچى ئـۈچىنجى  ، ھەتتا پىالننى يۈرگۈزىمىز،ئاخىردا يەنە تەكشۈرۈش ئېلىپ بارىمىز

الرنىڭ تـاكى مۇسـۇلمان ەش خىزمىتىنى داۋامالشـتۇرىمىزئوقۇتۇش،تەربىيل-يىللىق ئوقۇ 25

ئەنە شــۇ ســەۋىيەگە .دىــن ئاشــقانغا قەدەر%21 ئومــۇمىي نوپۇســتا ئــېگەللىگەن نىســپىتى

 .بارغاندا ئاندىن بىز ئىسالم دۆلىتى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئاتلىنىمىز

قسـەت قىلغـان ؟ مەنېمانچە قورقۇپ كېتىسـىلەربۇنىڭدىن  ئەمەلدارالر ئابدۇناسىر ۋە سىلەر

بۇنىڭدا قورققۇدك  .سۈپەت ئەمەلگە ئاشقۇچە نەچچە ئەسىرلەر كېتىشى مۇمكىن بۇ سان ۋە 

خىيالىمىزغىمۇ كەلتـۈرۈپ باقمىـدۇق، قاچان ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈشنى ھېچ نېمە ئىش بار؟

بىـز . بىـز قىلىـدىغان ئىشـالرنىڭ پىـالن دائىرىسـىدە ئەسـال يـوقئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈش 

، چـوڭياكى بىر قانچىنى ئۆلتۈرۈشتىن نەچچە ھەسسە  نىسىچى بولغان ئىشالر بىرەرقىلماق

رنى ئۆلتۈرۈش ئۈچـۈن بـۇ ئىشـنى ھالبۇكى سىلەر مۆئمىنلە بىز ھەرگىز ئادەم ئۆلتۈرمەيمىز،

بىزنى قىيناشنى، ئۇرۇشنى، زىندانغا مەھكۇم قىلىشـنى،دارغا . ڭالرغا باھانە قىلدىڭالرۈئۆز

 ۇيرۇق قىلغان كىم؟ئېسىپ ئۆلتۈرۈشنى ب

نى بىزنىـــــڭ پائـــــالىيەتلىرىمىز يەھـــــۇدىي قىساســـــچىلىرى ۋە كوممـــــۇنىزىمچىالر

بۇزىۋەتكەن ئوخشـىمامدۇ؟ بىزنىـڭ پائـالىيەتلىرىمىز پەقەتـال  نىسىقورقۇتىۋەتكەن ،ئۇيقۇ

ــانۇنىنى ئومۇمالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئىســالمنى گۈللەنــدۈرۈش، ئىســالمنىڭ بــاش . ئىســالم ق

ـــۇالر ـــرەكســـەرەمجان بى كۆتۈرىشـــىدىن ئ ـــكەن بولســـا كې ـــۇپ كەت ـــڭ  .بول ـــۇالر بىزنى ئ

الرنى غــالچى ئىشــپىيونپائـالىيەتلىرىمىزگە بۇزغۇنچىلىــق قىلىــدىغان پەيتنـى كۈتىۋاتىــدۇ، 

 .شكە بۇيرىۋاتىدۇۈرمۆئمىنلەرنى ئۆلتۈئىشقا  سېلىپ، 

. ئالالھ بـۇ ئـازغۇنالرنى چوقـۇم جازااليـدۇ ، نىڭ نۇرى يەنىال مەۋجۇتئالالھبىراق     

ــۇغىنى  ــى ئۆلتۈرســەڭالر ئىســالم ت ــدىغانبۈگــۈن بىزن ــدۇ،  لەپىلدىتى ــۆئمىنلەر يەنە كېلى م

ۋە مۇسۇلمان ئايالالر بىرلىك ژورنىلىغا كەلسـەك ،ئەگەر ،  ر بىرلەشمىسىخانىمالمۇسۇلمان 
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ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن خىزمەت قىلمايدىغان بولسا بىزگە ئۇنىڭ بۇ بىرلەشمە ۋە بۇ ژورنال 

 ."بىز ئالالھ رازىلىقى،ئالالھنىڭ دىنى ۋە ئالالھنىڭ يولىدا كۈرەش قىلىمىز، كېرىكى يوق

 .يېزىپ ئىمزا قويۇپ ئاخىرالشتۇردۇمخەتنىڭ ئاخىرغا ئىسمىمنى 

بىر دەمـدىن كېـيىن سـافۋات كېلىـپ قەغەزنـى ئېلىـپ چىىقىـپ كەتتـى، بىـراق ئـۇزۇن    

ن بىــر قــانچە ۋاراق قەغەزنــى خەت يېزىلغــاقەلەمنــى بەرگەن ئــادەم -ئــۆتمەيال ماڭــا قەغەز

 .تۇتقىنىچە كىرىپ كەلدى، ئەمما قولىدىكى خەت مەن يازغان خەت ئەمەس ئىدى

 باشـقىالرغا خـۇددى پارچە قىلدى ۋە-قولىدىكى قەغەزنى يىرتىپ پارچە ائۇ مېنىڭ ئالدىمد

ــ ــانلىرىمنى يىرتقان ــڭ يازغ ــىر بەردىمېنى ــافۋاتقا  .دەك تەس ــدىن س ــۈم » ئان ــا ئۆل بۇنىڭغ

ىدىن باشقىسى كار قىلمايدۇ، مەن ئۇنىڭغا نەسـىھەت قىلـدىم ئەممـا كـار قىلمىـدى، جازاس

 .دەپ چىقىپ كەتتى« بولدى، ئۇنى ئۆلتۈرىۋەتسۇن

 .دۇمباالپ بولغاندىن كېيىن، كامىرغا ئەكىرىۋەتتى-ھارغۇچە تېپىپسافۋات مېنى 

-ەمسە ئوچـۇقيۇ ،نېمىشقا ئيدۇەئېنىق بولغانلىقىنى د ،ئۇالر دېلونىڭننمەھەيرا     

ئەگەر ئۇالرنىـڭ دېگىنىـدەك ھەمـمە ئىـش ئېنىـق  ئاشكارا ھالدا ئۇنى بىرتەرەپ قىلمايـدۇ؟

غا ابۇ تەھدىتلەرنىڭ نېمە كېرىكى؟ ئېنىق بوپ بولغان دەۋ قېيناش،بوپ بولغان بولسا بۇ 

بـۇ ئۇسـۇلدىن پايـدىلىنىپ بىگۇنـاھالرنى  يەنە نېمە سەۋەبتىن بۇنداق قىلىدۇ؟ ياكى ئۇالر

 ؟ۈيقەستىنى پىالنالۋاتامدۇۈرۈپ تۈگىتىش سئۆلت

بىـــردىن بىـــر مەقســـىتى  .ھەمـــمە ئايدىڭالشـــتى، ئـــاالمەتلىرى ئاشـــكارالندى! شـــۇنداق

 .بولماسلىقىدۇر مەۋجۇت ، جاھىلىيەتنىڭ داۋاملىشىشى ۋە ئىسالمنىڭتە قېلىشجاھىلىيەت

رغىنلىق چۈشكۈنلۈك ھا. كامىرنىڭ  ئىشىكى تاقالسىال باشقا بىر دۇنياغا بارغاندەك بولىمەن

 .ئــايرىم ئىزالرنــى قالــدۇرغان ئىــدى-جۇدۇمــدا ئــايرىمۇۋقىســتاقالر روھىمــدا ۋە -ۋە قىــيىن

منى ۈئـۆزبۇيـان ئۆرۈلگىنىمـدە -ئۇيان. ، ئەمما ئۇخلىيالمىدىم بىردەم ئۇخلىۋالماقچى ئىدىم

 بەدىنىمنــى قــامچىالر ۋە تىــپىكلەر. ىالتــتىمخــۇددى مىخنىــڭ ئۈســتىدە ياتقانــدەك ھــېس ق
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 .لغانىدىپارە قى-يۈرىكىمنى پارە رھاقارەتلە بولسا زەخمىلەندۈرگەن

ئازابلىنىپ چىقتىم، ئەزان ئوقۇلىشى بىلەنال ئالىيە بىلەن  ەبامدات نامىزىغىچە مۇشۇ ھالەتت

ــدى، تەيەممــۇم قىلىــپ نامــاز ئوقــۇدۇق غەدا دوختــۇر » قــاراپ ھالىمغــائــالىيە . ئويغان

 . دېدى « ، بىر تال بېرەيمۇ؟تىنىچالندۇرۇش تابلىتى بەرگەن ئىدى

ھاقارەتلەنگەن ، نى ۋۇجۇدبىر  پۇچىالنغان، ئەمما دىمدورىنى يەپ ئۇخلىەپ د« ماقۇل» 

تىــزال يامــان چــۈش تىنىچالندۇرىشـى مۇمكىنمــۇ؟  دورىنىــڭ بىـر يــۈرەكنى ئۇيقۇنىــڭ يــاكى

 .كۆرۈپ ئويغىنىپ كەتتىم ۋە قۇرئان يادىلىدىم، ئالالھقا كۆپلەپ دۇئا قىلدىم

. پ ماڭغانىـدىئويـۇ شـۇ كۈنلـۈك چىسـالنى كەلگەن كۈندىن باشالپ كامىرنىڭ تېمىغادا غە

ئامان،خـاتىرجەم ئۆتكۈزۈشـكە –ئـالالھ بۈگـۈننى تىـنچ "، ئـۇ دېـدى "تەبىركئۆ-8بۈگۈن "

 .دېدىم مەنمۇ جاۋابەن"نېسىپ قىلسۇن

 .دەپ تەستىقالپ قويدى" ئىنشائالالھ:"ئالىيەمۇ  

ىدا سافۋات چوڭ بىر سومكىنى كۆتـۈرگەن ئىككـى ئەسـكەر ئەتىگەنلىك ناشتا ۋاقت    

بىـر قــاراپال ئـۇ سـومكىنىڭ بىزنىــڭ ئۆيـدىن ئەكەلتــۈرۈلگەنلىكىنى . بىـلەن بىلـلە كىــردى

ــپ  ــافۋات ســومكىنى ئېچى ــدىم، س ــدىن » بىل ــڭ، ئۆيۈڭ ــۇ ســېنىڭ كىيىملىرى ــنەب، ب زەي

ىن كېـيىن يەنە دېدى ، سومكىدىكى نەرسىلەرنى چىقىرىپ ماڭا كۆرسـەتكەند« ئەكەلدۇق

ـــۇزۇن بىـــر ســـەپەرگە چـــوڭ ئىـــدى،گوياكى  ســـومكىنىڭ ئىچىـــگە ســـالدى، ســـومكا  ئ

« بۇ كىيملەرنى نېمىشقا ئەكەلدىڭالر؟ كىم شۇنداق قىل دېدى» . تەييارالنغاندەك قىالتتى

ۋە ئــۇ  دېــدى« تەييــارالپ بەردى تســىڭلىك ھايــابىــز ئەكەلدۇق،» دەپ ســورىدىم، 

ئىشىكنى قۇلۇپالپ چىقىپ  ،ئۆزىمۇ ىقىپ كېتىشكە بۇيرۇپئەسكەرلەرنى سومكىنى ئېلىپ چ

بىلەن ئالىيە قوللىرىمنى، پۇتلىرىمنى ئۇۋىالپ غەدا ، بېشىم قېيىپ يىقىلىپ قالدىم. كەتتى

 :ېرىپماڭا تەسەللى ب ۋە.ئەسلىمگە كەلتۈردى

ئويلىغاندەك ئۇنچە مـۇرەككەپ ئىشـمۇ يوقتـۇر ز ، ئىنشائالالھ سىڭسەبىر قىلھاجى  -
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 نى كۆرۈپ ئەكەلگەندۇ؟ىزكىيمگە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىڭ ىزنىڭم، سبەلكى

 .بىر چوڭ مۇسىبەت يېقىنلىدىياق، ياق، -

ـــىز؟ھاجىم - ـــداق دەيس ـــقا بۇن ـــڭ يىرت ،نېمىش ـــۆرۈپ ىكىيىملىرىڭنى ـــانلىقىنى ك لغ

 ئەكەلگەندۇ بەلكىم؟

بۇنىڭـدىن ، نېمىشـقا يـالغۇز مـاڭىال ئەكىلىـدۇ؟ ئېنىقال يالغانچىلىقبۇ  ،ئالىيە،ياق -

چوڭ بىر ئىمتىھانغا يولۇقىدىغان  قارىغانداتولىمۇ ئەندىشە قىلىۋاتىمەن، ئىچىم سىقىلدى، 

 .ئوخشايمەن

 .ئالالھنىڭ ئاسانالشتۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن دۇئا قىلدىم

 ئەڭ ئاخىرقى رەكئەتنى ئوقۇۋاتقاندا سـافۋات كىرىـپ. پېشىن نامىزى ئوقۇۋاتاتتۇق    

ئالىيە بىلەن غەدانى كامىردا قالـدۇرۇپ سـوالپ .پ ئېلىپ ماڭدىقوپالالرچە قولۇمدىن سۆرە

مېنى ئېلىپ چىقىـپ كارىـدورنىڭ بۇلىڭىـدىكى قاپقـارا،زەي، چاشـقانالر يـۈگىرەپ .قويدى

  .يۈرۈيدىغان بىر كامىرغا سوالپ قويدى

ئولتۇردۇم، سـىمونتنىڭ سـوغۇقى ۋە كامىرنىـڭ بەدبـۇي ھاۋاسـى  يەردە قورقۇنچ ئىچىدە 

ــ ــى دى ــ-رتېنىمن ــاراڭغۇلىقى قورق ــڭ ق ــە، كامىرنى ــر تىترەتس ــازابلىرىمنى ۋە دى ۇنچىمنى، ئ

 .تەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇپ دۇئا قىلدىم ،ئالالھقا سېغىندىم. منى كۈچەيتتىلىرىىئەندىش

 ‹ئېسڭالردا بولسۇنكى دىلالر ئالالھنى ئەسلەش بىلەن ئارام تاپىدۇ›

ئوبـدانراق » ئۇزىتىـپراق قەغەزنـى ماڭـا بىـرۋا دى،يېقىلىپ سافۋات كىر غتۇيۇقسىز چىرا 

، دېــگەن خەت« لىكى جۇمھــۇرىيەت رەئىســ» دىم ، بېشــىدا قەغەزگە قارىــ. دېــدى« ئوقــۇ

جامال ئابدۇناسىرنىڭ ئەمرى بىـلەن، » ئاستىدا بولسا خەت ئۇرۇش ماشىنىسىدا بېسىلغان 

قىســتاقالر -نئەر مەھبۇســالرغا بېرىلگەنــدىنمۇ ئېغىــرراق جــازا ۋە قىــيى غــاغەززالىزەيــنەب 

ئوقـۇپ . ڭ خاس تامغىسى بـار ئىـدىنىىسدېگەن خەتلەر ۋە جۇمھۇرىيەت رەئى«  بېرىلسۇن

دەپ خەتنى قـايتۇرۇپ « ، ئالالھ بىز بىلەن بىللىدۇرئۈستۈندۇر دىنئالالھ ھەممى» بولۇپ 
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بىــر ئېغىزمــۇ گەپ قىلمىــدىم،  لىيىــپ، ئــاغزىنى بــۇزۇپ تىلــالپ كەتتــى،ماڭــا ئا. بەردىــم

 . شىكىنى قۇلۇپالپ چىقىپ كەتتىئىغودۇڭشىپ 

ئـاۋازى دەپ ۋارقىرىغـان "  !دىقـقەت " كارىدوردا  بىر دەمدىن كېيىن سافۋاتنىڭ      

ئەڭ  ساڭا بېرىلگەنبۇ » بەسيۇنى كىردى ۋە ھەمزە زىندان ئىشىكى ئېچىلىپ  ۋە ئاڭالندى

ـــ ـــاخىرقى پۇرس ـــويالنئ ـــىراق ئ ـــرىمەن، ياخش ـــت بې ـــائەت ۋاقى ـــڭ  ،ەت،بىر س ئۆزۈڭنى

جامال باش رەئىس ئالماشتۇرۇپ  كېيىملىرىڭنى ئەكەلدۇق،، نپەئەتىنىمۇ ئويالپ قويغىنمە

ئىالھىــم بــۇ  نىــڭ ھۇزۇرىغــا چىقىســەن،مىرئا ئابــدۇلھەكىم بــاش ئوفېتســىرئابدۇناســىر ۋە 

ئانـدى سـافۋاتنى خەتنـى ئۇقۇشـقا . دېـدى «  دىلودىكى ئىشـلىرىڭدا ياخشـىلىنىش بـوالر

 .ۇشقا باشلىدىبۇيرىدى، سافۋات ئۈنلۈك ئوق

ـــلەن، »  ـــرى بى ـــال ئابدۇناســـىرنىڭ ئەم ـــنەب جام ـــا ئەر مەھبۇســـالرغا غەززالىزەي غ

 «  قىستاقالر بېرىلسۇن-بېرىلگەندىنمۇ ئېغىرراق جازا ۋە قىيىن

ــلەپ ــا تەڭ ــپ ماڭ ــى ســافۋاتتىن ئېلى ــزە خەتن ــال» ھەم ــان،ئ ــپ قالغ ــېمە  ە ئالجى ــتە ن خەت

 .دېدى« كۆرئوبدانراق  لغانلىقىنى ىيېز

« قامچــا قەيەردە؟» ۋە ئــۇالپال  دېــدى" يەنە بىــر قېــتىم ئوقــۇ"دېســەم "بولــدۇم  ئوقــۇپ"

ۋە  پـۇرالپ تاشـلىۋەتتىميەرگە يەنە بىر قېتىم ئوقۇدۇم ،ئوقۇپ بولۇپ  خەتنى . ۋارقىرىدى

« ! رەببىمىز ھەممىڭالردىن بۈيۈكتـۇر، ئەي ئـازغۇنالر، كـافىرالر، كۆزۈمـدىن يوقۇلـۇش» 

 . دەپ ۋارقىرىدىم

 نىىســقولىــدا كىــيىم سومكى ئــۇئەســكەرنى چـاقىردى،  كىدېــدىئىشــىك ئال زەھەمـ    

، نسـاڭا يەنە بىـر سـائەت ۋاقىـت بېرىمىـز، ياخشـى ئـويال» سافۋات . كۆتىرىۋالغان ئىدى

دېــدى ۋە ئىشــىكنى « ، مەســىلە ئــۆزۈڭگە بــاغلىق بولــۇپ قالــدىچىقىــپ كېتىشــنىال ئــويال

ــى ــپ كەتت ــۇپالپ چىقى ــال. قۇل ــا ي ــڭ ردۇم، ۇۋئالالھق ــلەن ئالالھنى ــتىغفار بى تەۋبە ۋە ئىس

 . ئىشلىرىمنى ئاسان قىلىشىنى تىلەپ دۇئا قىلدىم
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دەپ ۋارقىرىغــان !" دىقــقەت"تەخمىــنەن بىــر ســائەت ۋاقىــت ئــۆتتى، ســافۋاتنىڭ     

رىڭنى كەيمىـدىڭمۇ؟ كىيىملى» ، ھەمزە كامىرغا كىردى ۋە ماڭا قاراپ ندىئاڭال يەنە ئاۋازى

مۇرادىڭغـا ئۆلۈشـنى خالىسـاڭ ئۆزۈڭگە ئـۆزۈڭ قىلىۋاتىسـەن ،!  شىكەلدىمۇ؟  ياخ ئۆلگۈڭ 

 سـەئىد، بـۇ ئـۆزىنى ئېلىـپ چىقىـپ كەت نىسـىبۇ ئىتنىڭ بالى !سافۋات يەتكۈزۈپ قوياي،

ئۈچۈن پىدا قىلماقچى ئىكەن، ھالبۇكى ئۇالر ئـۆز جېنىنـى قۇتقـۇزۇش  ھۇدەيبىۋە  قۇتۇب

 . دېدى« كويىدا

پ زىنداننىڭ تېشـىغا چىقـاردى، نەچـچە كۈنـدىن سافۋات مېنى شىددەت بىلەن سۆرە

» پ نـى ئـاۋازىمنى ئاڭلىسـۇن دەغەدان ئۆتكەندە ئالىيە ۋە دىىدبېرى ياتقان كامىرنىڭ ئال

ھاياتىمنىڭ ئـاخىرقى دەقىقىلىـرى دەك ىنىدېگنىڭ ، ھەمزەتوۋلىدىمدەپ « ئالالھۇ ئەكبەر

 .كەلدى دەپ ئويلىغانىدىم

 

 تۆتىنچى باپ

 ى بەدىرانشەمسى

 

فۋات مېنى شۇ سۆرىگەنچە غەنى ئىسىملىك بىر ئوفىتسىرنىڭ ئىشخانىسىغا باشالپ سا

 .ى بەدىراننىڭ ئىشخانىسىغا ئېلىپ باردىىشەمسغەنى مېنى . كىردى

نى ئادەم دېسەك ، ئادىمىيلىك ئۇقۇمىغا ئۇۋال قىلغان بولىمىز ، ئۇ بەدىرانى شەمسى

ئۇنىڭ قولىدىن كېلىدىغىنى . ئىدى ئورمانلىقتىكى ياۋايى ھايۋانالردىنمۇ ئۆتە ۋەھشىي

مۆئمىن قېرىنداشالرنى ئۇرۇش . شال ئىدى اۈك ۋاستىلەر ئارقىلىق ئادەم قېينپەقەتال تۈرل

ر قىاللمايدىغان ئۇسۇلالر ۇۋئۇنىڭ خۇشال بولىدىغان ئۇسۇلى ئىدى، ئۇ ئادەم تەسەۋ

ۇسۇلالر ئارقىلىق ئارقىلىق تەۋھىتچىلەرنى جازااليتتى، ئۇنىڭ نەزىرىدە مۇشۇنداق قەبىھ ئ
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 . مۆئمىنلەرنى ئىماندىن ئاجراتقىلى بوالتتى ، بىراق ئۇ خاتاالشقانىدى

ئۇ .ئۇ بەكمۇ كۆرەڭ ئىدى ، خۇددى پۈتكۈل دۇنيا ئۇنىڭ ئالقىنىدىكىدەك يوغان سۆزلەيتتى 

ھەمزە . دەپ جاۋاپ بەردىم" شۇنداق . " دەپ سورىدى" سەنما؟ غەززالىزەينەب :" مەندىن 

مەندىن  بەدىرانى شەمسىى بەدىراننىڭ ئىشخانىسى تۇتاش بولۇپ ، شەمسىلەن بەسيۇنى بى

 ئۈنۈپئىككى ئەسكەرنى ئېلىپ يېنىمدا دىۋەيلەپ سادىق غالچا  ورىشىغىال ئۇ سسۇئال 

 .ڭ قولىدا قامچا بار ئىدىنىىسئۇالرنىڭ ھەممى. بولدى

جەم بولغىن ، كالالڭنى ، خاتىرزەينەب :" ەمبەرلىك بىلەن كۈلۈپ ى بەدىران ماڭا مۇغشەمسى

ئىشلىتىپ ،سەگەكلىك بىلەن جاۋاب بەرسەڭ ، سېنىڭ مەنپەئەتىڭنى چىقىش قىلىمىز، 

ئاشكارا بولۇپ كېتىشىنى ھەممەيلەن تىلەيمىز، ئەگەر رەئىس -ئەھۋالنىڭ ئوچۇق

ئابدۇناسىرنىڭ يۈزىنى قىلمايدىغان بولسام ،سېنى قامچا بىلەن ئۇرۇپ ئاللىبۇرۇن 

 .دېدى" بوالتتىمئۆلتۈرىۋەتكەن 

 .دېدىم" ئالالھ خالىغىنىنى ۋە تاللىغىنىنى  قىلىدۇ "مەن 

ۋە  ھۇدەيبىھۇ ئىتنىڭ بالىسى نېمىدەپ بىلجىرالۋاتىسەن؟ :"ئۇ تېخىمۇ ئەسەبىيلىشىپ 

 .دەپ سورىدى" الر بىلەن نېمە مۇناسىۋىتىڭ بار؟قۇتۇب

 .دەپ جاۋاپ بەردىم "ئىسالمىي قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى :"مەن ئۆزۈمنى بېسىۋىلىپ 

 .دەپ سورىدى" قانداق قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى؟:" ئۇ يەنە ئەخماقالرچە

 "ئىسالمىي قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى :" مەن يەنە تەكرارلىدىم 

 ...ئۇ سۇئالدىن توختايدىغاندەك ئەمەس

 نىڭ ۋەزىپىسى نېمە؟قۇتۇب-

ئالالھنىڭ سۆزلىرىنى يېشىپ ھەق يولىدا كۈرەش قىلىدىغان بىر جەڭچى،  قۇتۇبئۇستاز -

 ...بەرگۈچى، چۈشەندۈرگۈچى ، ئىنقىالپچى 

 بۇ نېمە دېگىنىڭ؟-



 

~ 117 ~ 
 

 .قايتا دېدىم-بىر قايتا-ئۇنىڭ تېخىمۇ ياخشىراق چۈشىنىشى ئۈچۈن سۆزلىرىمنى بىرمۇ

ئۇستاز بىزنىڭ يول باشچىمىز، ئىنقىالبچى، ئىسالم يازغۇچىسى، مۇھەممەد مۇستافا  قۇتۇب-

 ...ەيھى ۋەسسەللەمنىڭ ئۈممىتى ، ۋارىسى سەللەلالھۇ ئەل

 .گېپىم تۈگىمەستىن ئۇ غالچىالرغا ئىشارەت قىلىۋىدى ئۇالر يوپۇرلۇپ كېلىپ مېنى باغلىدى

 .مەن بۇ قېتىم پىسەنت قىلمىدىم.دەپ سورىدى" بۇ نېمە دېگىنىڭ ؟"ئۇ يەنە مۇغەمبەرلەرچە 

 .دەپ سورىدى" نىڭ ۋەزىپىسى نېمە ؟ھۇدەيبى:" ئۇ يەنە 

ڭ ئەزالىرى ئەڭ نىسىمۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىئۇستاز  ھۇدەيبىھەسەن :" مەن 

ئۇ مۇسۇلمان قېرىنداشالرنى ھەق يولىغا يېتەكلەيدۇ، ئىسالم  ئىشىنىدىغان رەھبەر،

دەپ مۇشۇ يەرگە كەلگەندە گۈندىپاي ..." قانۇنىنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ

 .اشلىدىغالچىالر مېنى قامچىالشقا ب

قۇرۇق گەپ ، ھۇ ئىتنىڭ بالىسى سەن نېمىدەپ :" ى بەدىران غالجىرالرچا ۋارقىراپ شەمسى

 .دەپ تىلالپ كەتتى " جۆيلۈۋاتىسەن؟

باشلىق ئۇنى سۆزلىگىلى قويۇڭ ، مۇھىم گەپلەر :" ھەسەن خېلىل دەيدىغان بىرسى قوپۇپ 

ناملىق < ردەيول بۇ يە>نىڭ قۇتۇب:"دېدى ۋە كېلىپ مۈرەمدىن تۇتۇپ " چىققىلى تۇردى

 .دەپ جاۋاپ بەردىم " ھەئە ،ئوقۇغان . "دەپ سورىدى"كىتابىنى ئوقۇغانمىتىڭ ؟

تسىر كىردى ،ئۇالر بىر تەرەپتىن سوراق ئەھۋالىنى سوراق جەريانىدا بىر قانچە ئوفې

بىزگە :" كۆزەتكەچ بىر تەرەپتىن ماڭا تەھتىد ساالتتى ،ئولتۇرغان ئوفىتسىرالردىن بىرسى 

 .دېدى " كىتابنىڭ ئاساسىي مەزمۇنىنى قىسقىچە قىلىپ ئېيتىپ بەر بۇ

ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلەن باشاليمەن ، پەيغەمبىرىمىز 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرىغا،قىيامەتكىچە ئەگەشكەن 

 ....ساھابىلىرىگە ساالم يولاليمەن 

ڭنى ئىتنىڭ بالىسى ئۆزۈ ھۇ:" دىران نۇمۇسسىزالرچە گېپىمنى ئۈزىۋەتتى ى بەشەمسى
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مەسچىت مۇنبىرىدە تەبلىغ قىلىۋاتىمەن دەپ قالدىڭمۇ ؟بۇ يەرنى خىرىستىيان چىركاۋى 

 .دەپ خاپا بولدى !" دەپ بىلسەڭ بولىدۇ 

قا ناملىق كىتاب< يول بۇ يەردە >باشلىق ، چېچىلماڭ ، زەينەب سەن :" ھەسەن خېلىل 

 .دەپ سورىدى" قانداق قارايسەن ؟

ناملىق بۇ كىتاب ئىجتىھادلىق ، مول ھوسۇللۇق يازغۇچى ، < يول بۇ يەردە>:" مەن 

ئۇستاز تەرىپىدىن تۈزۈلگەن، ئۇستاز بۇ  قۇتۇبسەئىد  تەپسىرشۇناس ،ئىسالم ئالىمى 

ى ئارقىلىق كىتابتا مۇسۇلمانالرنى ھەق يولىنىڭ ئاساسلىرى ۋە پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىت

ئەگەر ئۇالر .  ئۆزلىرىنى دەڭسەشكە، تەۋھىد ئەقىدىسىدە چىڭ تۇرۇشقا چاقىرغان

ئۆزلىرىنىڭ ھەق يولىنىڭ ئاساسلىرىدىن ۋە پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىدىن يىراقالپ 

ئۇستاز . كەتكىنىنى بايقىسا تىزدىن تەۋبە قىلىش، ھەق يولىغا ۋە سۈننەتكە قايتىشى كېرەك

ىسىدا تارقالغان پۈچەك،ئەھمىيىتى ۋە ئىلمىي ئاساسىي يوق نەرسىلەردىن يەنە خەلق ئار

نى مۇكەممەل " قۇرئان كەرىم"ئۇنداق بولمىغاندا . چىگرانى ئايرىشقا چاقىرغان -چەك

 .دىكى پىرىنسىپالرغا ئەمەل قىلمىغانلىق بولىدۇ" قۇرئان كەرىم "چۈشەنگىلى بولمايدۇ ۋە 

ياخشى چۈشىنىپ  نىسىنى  ۋە مەقسىتىنى شۇنداقال مەنى" قۇرئان كەرىم"ئەگەر بىر مىللەت 

 قۇتۇب. ئېتىقادىدا تەۋرىنىش بولمايدۇ-،دىن ئەھكاملىرىغا رىئايە قىلسا بۇالرنىڭ ئەقىدە

ئۇستازنىڭ تەشەببۇسىچە، ھەربىر كىشى چوقۇم ئۆزىنىڭ ئىمانىنى دەڭسەپ كۆرىشى، دىن 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ ئەھكاملىرىغا ۋە ئالالھنىڭ بىرلىك ،بارلىقىغا، 

گېپىمنى " ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە چىن پۈتىۋاتامدۇ يوق  ئۆزىدىن سوراپ بېقىشى كېرەك

 .مۇشۇ يەردە توختاتتىم

!" پاھ،قالتىس ، ئۇ بىر ناتىقكەنغۇ :" ھەسەن خېلىل، كۆزگە ئىلماسلىق نەزىرى بىلەن 

ىرە قىلىپ ئېلىۋالغان مۇسۇلمان خانىم قىزالر دېدى ۋە مېنى قولغا ئالغاندا ئۆيۈمدىن مۇساد

ئوقۇشلىقى ژورناللىرىنى ۋاراقالپ، مەن يازغان بىر ماقالىنى ئوقۇشقا باشلىدى، ئەمما 
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ڭ گەپلىرىنى پەقەتال نىسىبۇ ئىتنىڭ بالى:" ى بەدىران تىزال ئۇنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ شەمسى

ىالر يەنە قامچا بىلەن مېنى بۇ گەپ بىلەن تەڭ  غالچ. دېدى" چۈشەنگىلى بولمايدىكەن 

 .دېدى" باشلىققا نېمە دەۋاتقىنىڭنى ،نېمە يازغىنىڭنى تۈزۈك چۈشەندۈرۈپ قوي :" ئۇرۇپ 

توختاڭ باشلىق ،مېنىڭ :" ھەسەن خېلىل مېنى قاپقانغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن قەستەن 

ېگەن ئالالھتىن باشقا ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر،مۇھەممەد ئالالھنىڭ  قۇلى ۋە ئەلچىسىدۇر د

 .دېدى " بەكمۇ بىلگۈم بار سېنىكەلىمىنىڭ مەنى

مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسسەللەم بارلىق كىشلەرنى ئادەمگە ۋە نەرسىلەرگە :"مەن 

چوقۇنۇشتىن توسۇپ بىر ئالالھقا ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغان، مانا بۇ  ئالالھتىن باشقا 

سىدۇر دېگەنلىكنىڭ ئىپادىسى ،مۇھەممەد ھېچبىر ئىالھ يوقتۇر،مۇھەممەد ئالالھنىڭ ئەلچى

ئالالھنىڭ قۇلى ۋە ئەلچىسى كەلىمىسىگە كەلسەك ، پەيغەمبىرىمىزگە كەلگەن ۋەھىيلەرنىڭ 

بۇالر ئىدىيە ۋە ئەمىلىيەت جەھەتتە  .ۋە توغرا بولغان نىزامالردۇر" قۇرئان كەرىم "ھەممىسى 

 .سىگە بولغان توغرا تونۇشتۇرمانا بۇ تەۋھىت ئەقىدى. يۈرگۈزىلىدىغان ھەقىقەتلەردۇر

دەپ ۋارقىرىدى ۋە قامچا بىلەن مېنى !" بولدى قىل، توال بىلجىرالۋەرمە:"ى بەدىران شەمسى

باشلىق :"ھەسەن خېلىل سىرتماقنى بوينۇمغا چىڭراق سالماقچى بولغاندەك . يەنە ئۇردى

ئىيتە قېنى ، بىز :" دېدى ۋە مەندىن " ،مېنىڭ يۈزۈمنى قىلىپ يەنە بىردەم قاراپ باقايلى 

 .دەپ سورىدى" مۇسۇلمانمۇ ياكى كاپىرمۇ ؟

بۇنى مەندىن سورىماي قۇرئان كەرىم پەيغەمبىرىمىزنىڭ تەشەببۇسلىرىغا سېلىپ ئۆزۈڭنى "

دەڭسىۋال ،شۇ چاغدىال ئاندىن ئۆزۈڭنىڭ ئىسالمدىن قانچىلىك يىراقتا ئىكەنلىكىڭنى 

 .دېدىم" بىلىسەن 

دەپ ھۆركىرەپ مېنى قامچىالشقا باشلىدى ، مانا " بالىسى  ھۇ ئىتنىڭ:"ى بەدىران شەمسى

مۇشۇ ئىشالردىنال بۇ نېمىلەرنىڭ پەزىلىتىنىڭ قانچىلىك ناچارلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ 

 .قامچا تىگىۋاتىدۇ،ئەمما مەن ئۈن چىقارماي تۇردۇم! ئەمەسمۇ؟
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ەيتتى ، ى بەدىران خۇددى ئورمانلىقتىكى ياۋايى مەخلۇقالردەك ھۆركىرشەمسى

دە ئادىمىيلىكتىن سۆز ئېچىش " ئورمان"ئابدۇناسىرنىڭ كونتىروللىقى ئاستىدىكى بۇ 

ئۇ بۇ ئورمانغا پەقەتال قاپاق كاللىسى بويىچە ئىزىش،ۋە قىيناش .مۇمكىن ئەمەس ئىدى

بۇ ئورمانلىقنىڭ ھەممە يېرىدە ئادەمنى . ئۇسۇللىرى بىلەن ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتاتتى

 .چىلبۆرىلەر بار ئىدى ۇاۋۇزرىدىغان يۈتىمەن دەپال تۇ

" ئۇنى ئېسىپ قويۇڭالر، ئۇرغاننىڭمۇ پايدىسى يوقكەن :" ى بەدىران سافۋاتقا شەمسى

 .دېدى 

سافۋات بىر تۆمۈر لىم ۋە ئىككى ياغاچ قوزۇق ئېلىپ كېلىپ مېنى ئېسىش ئۈچۈن ئۇالرنى 

ماڭا بىر ئىشتان ئەكىلىپ :" رماي ئىالجىم يوق ئىدى ھۇقۇراشتۇرۇشقا باشلىدى ، ئۇالرغا يال

ى بەدىراننىڭ بۇيرىقى بىلەن بىر ئەسكەر تىزال شەمسى. دېدىم " بەرسەڭالر،ئۆتۈنۈپ قاالي 

باشلىق ،ئەيىپكە بۇيرىماڭ :" ى بەدىرانغا شەمسىئىشتان ئېلىپ كەلدى ،ھەسەن خېلىل 

تلىك ئچىدىكى ئۆي تولىمۇ ھەشەمە. دېدى" ،ئىچكىرىكى ئۆيدە ئالماشتۇرۇپ چىقسۇن 

بىزەلگەنىكەن، ئائىلە سايمانلىرىمۇ توپتولۇق بولۇپ ، ھاۋا تەڭشىگۈچ،تېلېۋىزور، رادىئو 

ئىشتىنىمنى ئالماشتۇرۇپ بولۇپ يەنە ئۇالرنىڭ يېنىغا چىقتىم . قاتارلىق ھەممىسى بار ئىدى 

ئىككى قول ،ئىككى پۇتۇمنى قانداق .ى بەدىران مېنى تۆمۈر لىمغا ئېسىشقا بۇيرىدىشەمسى، 

 .اغالپ ، قانداق ئاسقىنىنى ئۇقمايال قالدىم ب

قامچا ئۇرۇشقا بۇيرىدى ، قامچا ئۈستۈمگە يامغۇردەك  144ى بەدىران سافۋاتنى مېنى شەمسى

توۋا كۆتۈرسەم بولمايتى،  -ياغماقتا ،ئەمما بۇ مەلئۇنالرنىڭ ئالدىدا بېشىمنى ئەگسەم ،ئالال

 .ردۇمھۇپەقەتال ئالالھقا يال

ى بەدىران شەمسىدىم ، قان پۇتلىرىمنى بويالپ يەرگە ئېقىشقا باشلىدى، چىداشلىق بېرەلمى

تامغا يۆلىنىپ تۇرىۋاالي دېگەنىدىم . بۇنى كۆرگەندىن كېيىن مېنى چۈشۈرۈشكە بۇيرىدى

ئۇالردىن مېنى . ئەپسۇس سافۋات دېگەن مەلئۇن يەنە قامچىالپ مېنى يۆلەنگىلى قويمىدى
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بولمايدۇ ،ئاشۇنداق ئۆرە :" ى بەدىران شەمسىۈم ،ئەمما يەرگە ئولتۇرغىلى قويۇشىنى ئۆتۈند

تۇرىسەن ، نېمىشقا رەببىڭدىن ياردەم سورىمايسەن،  ئۇ سېنى بۇيەردىن قۇتۇلدۇرپ 

چىقمىدىغۇ ؟ ئەڭ ياخشىسى يەنىال ئابدۇناسىرغا يېلىنغىن ، ئۇنىڭدىن ئۆتىنىدىغان بولساڭ 

دېدى ، جاۋاپ " ر قىاللمايسەن ھۇۋ، قانداق مۆجىزىلەرنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى تەسە

دەپ ۋاقىرىدى ، " گەپ قىلە، سۇئالىمغا جاۋاپ بەر، رەببىڭ قەيەردە؟:" ئۇ يەنە . بەرمىدىم

 .مەن يەنە جىم تۇردۇم ،مەن جىم تۇرغانسىرى ئۇ جىلە بولۇپ تېخىمۇ كۈچەپ ۋارقىرايتى

، كېيىن ھۇشۇمدىن  دەپ توۋلىدىم" ئىھ ئالالھ ،ئىھ ئالالھ "چىدىغۇچىلىكىم قالمىدى ،

كېتىپ،يەردە يېتىپ قاپتىمەن ،ئۇالر مېنى مەجبۇرى ئۆرە تۇرغۇزسىمۇ يەنە يېتىپ قاپتىمەن 

ى بەدىراننىڭ ئىشخانىسىدىن ئۇدۇل شەمسى،شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئىالجسىزلىقتىن مېنى 

 .دوختۇرخانىغا ئاپىرىپتۇ

 

 سۇ كامىرى 

كېيىن ئېغىر نەپەس ئالدىم ، پۈتۈن  ى بەدىراننىڭ ئىشخانىسىدىن ئايرىلغاندىنشەمسى

سافۋات مېنى ئېلىپ كېتىۋاتاتتى، كارىدوردىن  .بەدىنىم چېقىلىپ كەتكەندەك ئاغرىيتى 

، باشلىق زەينەبنى كۆرىدىكەن سافۋات ئۇنى ئېلىپ كەل :" ئۆتكىنىمىزدە ،ھەسەن خېلىل  

 .دەپ توۋلىدى" 

 دە ھەمىدە قۇتۇب خانىمنى كۆردۈمى بەدىراننىڭ ئشخانىسىغا يەنە كىردىم ،ئۇ يەرشەمسى

زەربىسى ،چارچاش،قورساقنىڭ ئاچلىقى  ،ئۇنى تونۇدۇم، ئەمما ئۇ مېنى تونىمدى ، تاياق

 .ھەممىسى قوشۇلۇپ مېنىڭ ئاۋازلىرىممۇ ئۆزگىرىپ كەتكەنىدى

دەپ " مۇ ئەمەسمۇ ؟غەززالىئالدىڭدىكى بۇ ئايال زەينەب :" ى بەدىران ئۇنىڭدىن شەمسى

ئەينى ۋاقىتتا  .دېدى" ھەئە،شۇ :" ىدە ماڭا سىنچىالپ قارىۋەتكەندىن كېيىن سورىدى ، ھەم
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ى بەدىراننىڭ ئۇنىڭدىن مېنىڭ مەسىلەمنى شەمسىن زىيادە چارچاپ كەتكەچكە دېدىھەد

ئۇنىڭ سۇئاللىرىدىن ئەھۋالنى  كېيىن سوراۋاتامدۇ ياكى باشقىنىمۇ ئېنىق ئۇقالماي قالدىم ،

ياتقان كامىرنىڭ ئۇدۇلىدا ياتىدىغان فاتىمە ئەسئەد خانىمنىڭ  ئۇ مەن بىلگەندەك بولدۇم ،

ى بەدىران مېنى چىقىپ كېتىشكە شەمسىئەھۋالىنى سوراۋاتاتتى، ھەمىدە جاۋاب بېرىۋاتقاندا 

 .بۇيرىدى

 دوختۇر ياردەمچىسى:" ماڭمايال  يىقىلىپ قالدىم ، سافۋات بىر ئەسكەرگە -ئازىراق ماڭا

بىر قولىدا بوتۇلكا تۇتقان ھالەتتە كەلدى ۋە ئۇ  .ۇيرىدى دەپ ب"نى چاقىرمەبۇدئابدۇ

ھۇشۇمغا كەلگەندە ئەسكەرلەر يۆلەپ ئېلىپ -ى ، ئەسماڭا پۇراتت سېنىبوتۇلكىدىكى نەر

ئوينىتىپ ماڭاتتى، سەلال ئاستىالپ  سېنىدەپ قامچى!" تىز ماڭ"ماڭدى، سافۋات كەينىمدىن 

كتە كارىدورنىڭ مەن ئاران تەسلى. ى تىزلىتەتتىئارقامدىن تېگىدىغان قامچا قەدىمىمنقالسام 

بىر ئۇچىغا باردىميۇ يەنە يىقىلىپ قالدى، ئەمما سافۋات ماڭا قىلچىمۇ رەھىم قىلماستىن  

ئۇ  بۇمۇ ئادەم بولدىمۇ ؟ ياق ئۇ ئادەم ئەمەس،! ئىھ ئالالھ. قامچا بىلەن كۈچەپ ئۇردى 

 !ئىككى پۇتلۇق ھايۋان 

سافۋات ئۇنى بەشىنچى :"  بىر قانچە كىشىنىڭ تەرىپىدىنشۇ ئەسنادا كارىدورنىڭ ئۇ 

 .دېگەندەك ئاڭالندى !" قوي كامىرغا ئېلىپ بار، سۇ كامىرىغا سوالپ 

 .ولتۇرغۇزۇپ قويۇپ ، ئابدۇمەبۇدنى يارامنى تېڭىشقا بۇيرىدىئۇ مېنى ئ

نىدە يارامنى تېڭىپ بولغاندىن كېيىن سافۋات كامىرنىڭ ئىشىكىنى  ئاچتى ،ئىشىكنىڭ كەي

ئېگىزلىكى بىر مېتىرچە كېلىدىغان تۆمۈر رىشاتكا بار ئىدى ،ئۇ مېنى كىيىمىمنى سېلىپ 

 .رىشاتكىنىڭ كەينىگە ئۆتۈشكە بۇيرىدى ، قورقۇپ جايىمدىن بىر قەدەممۇ مىدىرلىيالمىدىم

:" رىشاتكىنىڭ كەينىدە سۇ تولدۇرۇلغان بىر يەر بار ئىدى ،مەن غەيرىتىمنى يىغىپ سافۋاتقا 

 .دېدىم!" مىمنى سالمايمەن كىيى

" بىر قۇر ئىچ كىيىم بىلەنال كىرىشىڭ كېرەك:" ئۇ ھېچئىش بولمىغاندەك نۇمۇسسىزالرچە 
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 .دېدى

 .مەن مۇشۇ بىر قۇرال تاشقى كىيىم كىيگەن دېدىم -

ئەگەر سالمايدىغان بولساڭ ، كىيىمىڭنى يىرتىۋىتىمەن ،ئۇ شۇنداق دېگىنىچە ئىتتىك تىغ -

ئىتنىڭ بالىسى ئىشتاننىمۇ سالە ، ھامىنى بىر !  ھۇيىرتىۋەتتى ۋە  بىلەن كىيىمىمنى

 .دېدى–سائەتتىن كېيىن ئۆلىسەن، بۇ ئىشتاننى زايا قىلمىغىن 

 .مەن كىرىپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن قايتۇرۇپ بېرەي ئىشتاننى دېدىم-

ن نەگە كىرىسەن ؟ بىز سېنى مۇشۇ سۇ كۆلچىكىگە تاشلىۋىتىمىز ،ئەمدى سەن بىلە-

 .سۆزلىشىپ ئولتۇرىدىغانغا ۋاقتىمىز يوق

 ماقۇل ، كەينىڭنى قىلىپ تۇر ، ئىشتاننى سېلىپ بېرەي-

ى بەدىراننىڭ ئىشخانىسىدا كىيگەن ،ئۇالر ئەكىلىپ شەمسىئۇ كەينىنى قىلىپ تۇردى ، مەن 

 .بەرگەن ھېلىقى ئىشتاننى سېلىپ بەردىم

ىلەلمەيۋاتاتتىم، سافۋات مېنى سەكرەشكە رىشاتكا ئالدىدا تۇرۇپ قالدىم ، قانداق قىلىشنى ب

مەن ئۆزۈم ھەرگىز سەكرىمەيمەن، ئەگەر مېنى ئۆلتۈرمەكچى :" بۇيرىدى ،مەن رەت قىلدىم 

 .دېدىم" بولساڭالر،ئاقىۋىتىگە ئۆزۈڭالر ئىگە، مەن ھەرگىزمۇ ئۆزۈمنى ئۆلتۈرىۋالمايمەن 

مەكچى بوپتۇ دەپ مەن شۇ چاغدا ئۇالر مەندىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مېنى ئۆلتۈرىۋەت

مېنى . ئويلىغانىدىم، شۇ ۋاقىتتىكى ئەھۋال مېنى شۇنداق ئويالشقا مەجبۇر قىلغانىدى

ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن مېنى ... ۋەھشىيلەرچە قىيناشلىرى، قۇدۇققا سەكرەشكە بۇيرۇشلىرى 

،  ئۇنداقتا ئۇالر مېنى قۇدۇققا تاشلىۋەتسۇن. ئۆلتۈرۈش نىيىتىنىڭ بارلىقىنى چۈشەندۈرەتتى

ھەق يولىدا ئۆلۈش نېمىدىگەن شەرەپلىك ، ئىھ ئالالھ سىزنىڭ يولىڭىزدا قۇربان بولۇشقا 

 !خۇشاللىق بىلەن رازى بولىمەن 

غالچىالر مېنى قامچا بىلەن ئۇرۇپ قۇدۇققا سەكرەشكە قىستىدى، مەن ھەرگىز ئۆزۈم 

 .دىسەكرىمەيتىم، ئۇالر مېنى تاكى مەن يەنە يىقىلىپ يېتىپ قالغۇچە قامچىلى
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كۆزۈمنى ئاچقىنىمدا .سافۋات ۋە يەنە ئىككى ئەسكەر بىرلىشىپ مېنى سۇغا تاشلىۋەتتى 

امىر ك بىلەن توشقۇزۇلغان ئۆزۈمنى سۇ ئىچىدە كۆردۈم، ئەسلىدە بۇ قۇدۇق بولماستىن سۇ

مەن سىزنىڭ  ھەممىنى سىزگە تاپشۇردۇم،! رەببىم:" ئالالھنى زىكىر قىلدىم  ئىكەن،

غەيرەت ئاتا -ىمۇ يېقىنلىشىشقا نېسىپ قىلىڭ ،ماڭا سەبىر،چىدامقۇلىڭىز، سىزگە تېخ

 !"قىلىڭ

يېڭى ئۇسۇلالرنى كەشىپ قىلىپ تۇرۇپ قىينايتى ئۇ مېنى بىر  –مېنى يېڭى سافۋات      

 .بۇيرىدى تەرەپتىن قامچىالپ يەنە بىر تەرەپتىن توختىماي تىلالپ، مېنى يېتىشقا

 !ن ؟ بۇ مۇمكىن ئەمەس، ياتمايمەنھەممە يەر سۇ تۇرسا قانداقمۇ ياتىمە-

ئولتۇرە، نامىزىڭدا ئولتۇرغاندەك ئولتۇر، سەن ئولتۇرۇشقا  ئىتنىڭ بالىسى، ئەمسە!  ھۇ-

، ئولتۇرغاندىن بەك ئۇستىغۇ دەيمەن، بەك ئۇزۇن ئولتۇرااليسەن، كارامىتىڭنى بىر كۆرەي

داشالر مۇسۇلمان قېرىن"كېيىن، ھېچكىمنى كۆرەلمەيسەن، جامال ئابدۇناسىر 

 !ىشنى ئوبدان بىلىدۇ،تىز ئولتۇرنىڭ ئەزالىرىنى قانداق بىر تەرەپ قىل"ئۇيۇشمىسى

مىدىرلىشىڭغا :" ئامالسىزلىقتىن ئولتۇرۇشقا مەجبۇر بولدۇم، سۇ ئېڭىكىمگە تاقاشتى،سافۋات 

جازا قامچا ئۇرۇشنى تاپىلىغان، ساڭا بۇ يەرنىڭ  2444رۇخسەت يوق، رەئىس سېنى كۈنىگە 

 .دېدى!" قامچا يەيسەن 24، مىدىرلىساڭال ئېيتىپ قوياي سېنىباھا

ە قورقۇپ كەتكەنلىكتىن، يارىالنغان پۇتۇمنى ، ئۆزۈمنى ئۇنتۇپال ن زىياددېدىھەد      

كېتىپتىمەن، ئەمما بۇ مەينەت سۇالر يارامغا تەسىر قىلىپ، ئاغرىق دەستىدىن جېنىمنى 

  .، بۇ مەنزىرىنى ئېسىمدىن چىقىراتتىئاغرىق ئازابى ئەتراپىمدىكى بۇ مۇھىت. ئاالتتى

ئېسىڭدە بولسۇن، ئەگەر ئۇخالپ قالىدىغان بولساڭ، سېنى :" سافۋات تىنچلىقنى بۇزۇپ 

،پەقەتال مۇشۇنداق ئولتۇرۇشۇڭغا رۇخسەت ،ئىشىكتىكى كامارنى  قامچا ئويغىتىدۇ

ساڭ، كۆرگەنسەن، ئۇ دەل كۆزىتىش كامىرى، ئەگەر ئورنۇڭدىن تۇرىۋالساڭ، مىدىرلى

قامچىالر شۇ ھامان سېنى يوقالپ كېلىدۇ، مۇشۇ تۇرغان جايىڭدا، سۇنىڭ  ئۇخالپ قالساڭ
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 ئوتتۇرسىدا تۇرىسەن، تام تەرەپكە بېرىپ يۆلىنىپ تۇرىۋىلىشىڭغىمۇ رۇخسەت يوق،

، قامچا 1مۈرەڭنى مىدىرالتساڭ قامچا يەيسەن، ئون شۇنداق قىلىشقا پېتىنىدىغان بولساڭ

 قامچا يەيسەن 24ڭمۇ بەش قامچا،ئورنۇڭدىن تۇرىۋالىدىغان بولساڭ پۇتۇڭنى مىدىرالتسا

نى ياردەمگە ھۇدەيبىياكى  قۇتۇببىلىۋالغانسەن؟  سېنىبۇ يەرنىڭ جازا باھا چۈشەندىڭمۇ؟ 

، ئەگەر رەببىڭ سېنى  چاقىرمامسەن؟ سەن رەئىس ئابدۇناسىرنىڭ تۈرمىسىدە تۇرىۋاتىسەن

ياردەم سورىغىن، ساڭا شۇھامان جەننەت ئىشىكلىرى قۇتقۇزمىسا، ئابدۇناسىر دەپ توۋالپ 

يىلالر تېخى ئۇزۇن، ئېچىلىدۇ، چۈشەندىڭمۇ؟ سېنىڭ قىلىدىغان ئىشىڭ كۆپ تېخى،

، مەن سەن ئۈچۈن باشلىق بىلەن الكالالڭنى سىلكىۋەت، ئەگەر ھۇشۇڭنى تاپساڭ

سەن ئالجىپ ، ئۇ تەلەپ قىلغان نەرسىلەرنى دەپ بەرسەڭال بولىدۇ،  كۆرۈشكىلى بارىمەن

قالمىغانسەن ھە؟ ئۆزۈڭنى نېمە ئۈچۈن بۇنچە قىينايسەن؟ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىڭ 

 ..."مۇ؟ ئۇالرنىڭ سەن بىلەن كارىمۇ بولمىدى، ئەكسىچە بوينۇڭغا سىرتماق سالدىئۈچۈن

مەن ھېچنىمە دېمىدىم، پەقەتال كۆزگە ئىلماسلىق نەزىرى بىلەن ئۇنىڭغا تىكىلىپ قاراپ 

 .تۇردۇم

ئەڭ ياخشىسى ماڭا بويسۇنغىن، گېپىمنى ئاڭالپ ئۆزۈڭنى :" مۇغەمبەرلەچە كۈلۈپئۇ 

ڭ ئىچىدە سېنىقۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلغىن بولمىسا سەنمۇ ئەتە ئۆلۈكلەر دۆۋى

 .دېدى" ياتىسەن

ئىتنىڭ بالىسى ، مەن تامغا گەپ ! ھۇ:"مەن يەنىال گەپ قىلماي جىم تۇردۇم، ئۇ جىلە بولۇپ 

 .دەپ ۋارقىرىدى" ىم، مۆ دېمەمسەن ؟قىلىۋاتامد

ى بەدىران شەمسىمەسىلە ناھايىتى ئاددى، مەن سېنى :" ، ئۇ مەن يەنىال سۈكۈتتە تۇردۇم

نىڭ ئابدۇناسىرنى ھۇدەيبىۋە  قۇتۇبجانابلىرى بىلەن كۆرۈشتۈرگىلى ئاپىراي، ئۇنىڭغا 

 .دېدى" ئۆلتۈرۈش پىالنىنى ئېيتىپ بېرىشكە قوشۇلغانلىقىڭنى ئېيتاي

دىكى ھەممەيلگەن مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى:"  ۋارقىرىپ كېتىپتىمەن ئاچچىغىمدا
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بىزنىڭ كۆزلەيدىغىنىمىز ئالالھ بىزنىڭ ئىنتىقامىمىزنى  چوقۇم ئېلىپ بېرىدۇ، گۇناھسىز، 

 !"، ئۇ دۇنيا ھاياتىنى كۆزلەيمىزبۇ دۇنيا ھاياتى ئەمەس، بىز ئالالھ رازىلىقىنى 

ت، تىلغا ئالغۇسىز، جاھاندىكى جېمى سېسىق گەپلەر بىلەن مېنى تىلالپ سافۋات ئەڭ مەينە

 .سەرپ قىلىپ بولدى سېنىھاقارەتلەپ، سۈت ئىچىپ توپلىغان ئېنىرگىيەلىرىنىڭ ھەممى

!" ساڭا بۇ يەرنىڭ جازا باھاسى ئايان:" ئاندىن . توپتوغرا يېرىم سائەت تىنماي تىللىدى

ئولتۇرالمىدىم، ھەرقانداق ئادەم، مەيلى ئۇ  مىدىرلىماي .دەپ قويۇپ چىقىپ كەتتى

سىدىر قىلماي  -تاقەتلىك، چىدامچان بولسۇن، بۇنداق مىدىر-قانچىلىك سەۋىر

 .ئەمەس ، بۇ ئېنىقال ئادەم قىينىغانلىق ئىدى ئولتۇرالىشى مۇمكىن

 .سىدىر قىلماي ئولتۇرۇشتىن ئەۋزەلرەك ئىدى-قامچا يېيىش، بۇنداق قىينىلىپ،مىدىر      

ەن قانداق مىدىرالشنى ئويالشقا باشلىدىم، ئەگەر پۇتۇمنى سۇنىدىغان بولسام مەينەت سۇ م

قامچا يېيىش  24ىدۇ، ئەڭ ياخشى چارە تۇرۇپ كېتىپ، ئۇنىڭ ھېسابىغا ئاغزىمغا كىرىپ كېت

 .ئورنۇمدىن تۇردۇم"  !ئۆزىڭىز بار ئىھ ئالالھ، ". ئىدى

تامغا قولۇمنى . اتقا ئېيتىلغان ئەزاننى ئاڭلىدىمئەسكەرلەر ئۇخالپ قالغان بولسا كېرەك، بامد

تەييار سۇنىڭ ئىچىدە تۇرغاندىكىن، تاھارەت ئالمامسەن دەپ سۈرتۈپ،تەيەممۇم قىلدىم، 

، شۇنداق ىت، ئۇنىڭدا تاھارەت ئېلىشقا بولمايتبەكال مەينەتسۇ قېلىشىڭالر مۇمكىن،بۇ 

 .قىلىپ بامداتنى ئوقۇدۇم

ىپاي ئەسكەرلەر كىرىپ كەلدى ۋە قامچىلىرىنى باش كامىر ئىشىكى ئېچىلىپ گۈند 

  .كۆزۈمگە ياغدۇرىۋەتتى، ئامالسىز يەنە ئولتۇرۇشقا مەجبۇر بولدۇم–

دەپ پىچىراليتىم، كۆزۈم ئۇيقۇغا كېتىپتۇ ، " ئالالھ مەن بىلەن بىرگە"ئىچىمدە توختىماي 

شۇنداق تىز ئەمما قانداق تىز مۈگدىگەن بولسام مەينەت ھەم سېسىق سۇ مېنى يەنە 

 .ئويغىنىشقا مەجبۇراليتتى

بىر كېچىدە سامبۇ دېگەن ئەسكەر ئاز دېگەندىمۇ بەش قېتىم كېلىپ ئۇرۇپ چىقىپ 
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 .، مىدىرلىسام بولمايتتى، مىدىرلىسامال قامچا يەيتىمكېتەتتى

 جىنايەت
 

، شۇنىڭ  بىر كۈنى سەھەردە سافۋات كەلدى، ئۇ مېنى سۇ كامىرىدىن تارتىپ چىقىرىپ

كى بىر كامىرغا سولىدى، كىرىپال تامغا يۆلىنىپ ئولتۇرىۋالدىم، تام شۇ ۋاقىتتا مامۇق يېنىدى

پۈتۈن بەدىنىم يارا ، چىدىغۇسىز ئاغرىق ئازابى، . ياستۇقتىنمۇ راھەت بىلىنىپ كەتتى

جىمى ئەزايىم قىمىرالپ .  شى مېنى بىئارام قىالتتىبۇنىڭغا قوشۇلۇپ قورسىقىمنىڭ كوركىرى

 .اتقاندەك ماڭا ئارام بەرمەيتىچۇقان سېلىنىۋ

قولىدا  كىشىنىڭئۇ سافۋات ئېگىز بوي، قارامتۇل بىرسى بىلەن كامىرغا كىرىپ كەلدى،       

قامچا بولۇپ، توختىماي ئويناپ، خۇددى مېنى ئۇرۇشنىڭ تەييارلىق ھەركەتلىرىنى 

 .ئىشلەۋاتقاندەك تەسىر بېرەتتى

لىدىغان ھەر قانداق جىنايەت بىلەن ئۇنىڭغا جىنايەتچىلەر سادىر قى:" سافۋات ئۇنىڭغا 

 .دەپ چىقىپ كەتتى"  ،ئەگەر قارشىلىق قىلسا قامچىالمۇئامىلە قىلساڭ بولىۋىرىدۇ

بۇ قارامتۇل .ئالالھتىن بۇ قېيىن ئۆتكەلدىن قۇتۇلدۇرىشىنى تىلەپ دۇئا قىلىپ كەتتىم

ئۇنىڭ بايىقى قارىدىم،  ئۇنىڭغا. دېدى !" ئاچا:" كىشىنىڭ ئاۋازى دۇئايىمنى توختاتتى،ئۇ 

ئاچا ،قورقماڭ، ئۇالر :" يېقىمسىز تەلەتى ئىللىپ قالغاندەك تۇيۇلدى، ئۇ پەس ئاۋازدا 

 .دېدى" تېرەمنى تەتۈر سويىۋەتسىمۇ سىزگە زىيان يەتكۈزمەيمەن

 .دېدىم" باالم، ئالالھ سىزنىڭ ئەجرىڭىزنى بېرىدۇ، سىزنى توغرا يولغا باشاليدۇ"

ئۇرۇپ  ئەسكەرنىئىشىك ئېچىلىپ ،سافۋات ئېتىلىپ كىردى ۋە ئۇ  شۇ ئارىدا تۇيۇقسىز

 .كەتتى

ئۆلگۈر، ئىتنىڭ بالىسى،  ھۇ:"دەشنامالر تۆكۈلۈپ تۇراتتى -ئۇنىڭ ئاغزىدىن يەنە تىل

شۇرۇپ بەرمەيدىغان بولسام، جامال دە،سېنى ھەربىي ئىشالر سوتىغا تاپ-ئۆلگۈڭ كەپ قاپتۇ
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ى بەدىراننىڭ يېنىغا ئاپىرىپ سوراق قىلىپ ، شەمسىى ئابدۇناسىرنىڭ بۇيرۇقى بويىچە سېن

دەپ چىقىپ  !"تۈزىۋال سېنىسوتقا تاپشۇرۇپ بېرىشتىن بۇرۇن،ئۆزۈڭنى قۇتقۇزۇش اليىھە

، بىر سائەتكىچە ساڭا بىر سائەت ۋاقىت بېرىمەن:"كەتتى ۋە تىزال يەنە كۆزىتىش كامىرىدىن 

 .دېدى!" ى ئىجرا قىلىمەنمەسىلەڭنى ئوبدان ئويالن، قايتىپ كېلىپ بۇيرۇقن

  .دېدى" خوپ، باشلىق :"بۇ ئەسكەر كامىر ئىچىدە تۇرۇپ 

مەن ئالالھتىن بۇ ئەسكەرنى ھىدايەتكە باشلىشىنى تىلىدىم، ئۇنىڭ بۇيرۇقنى ئاڭلىغاندىن 

ئەمما بۇ ئەسكەر ياخشىكەن ،  كېيىشىدىن ئەنسىرەيتتىم، سېنىكېيىن يەنە بۆرە تېرى

ئاچا، ئۇالر نېمىشقا سىزنى بۇنداق :" لىق بىلەن مەندىن باتۇركەن، تولىمۇ ساددى

 .دەپ سورىدى" قىينايدۇ؟

چۈنكى بىز ھەق يولىغا دەۋەت قىلغۇچىالر، بىز بۇ دۆلەتنى ئىسالم قانۇنى ئارقىلىق :" مەن 

ئىدارە قىلىشنى تەشەببۇس قىلىمىز، ھەرگىزمۇ شەخسىي مەنپەئەتىمىزنى ئويالپ باققىنىمىز 

 .دېدىم" يوق

ئاچا، :" چىقتى،مەن تەييەممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇدۇم، ئۇ ماڭا  ئەزان پىشىنگەچاغدا  بۇ

ئاچا، :" ، ئالالھتىن ئۇنىڭغا ھىدايەت تىلەپ دۇئا قىلدىم، ئۇ دېدى" ماڭا دۇئا قىلىپ قويۇڭ

،سىلەر ئادەتتىكى ئادەملەر مېنىمۇ ناماز ئوقۇشقا نېسىپ قىلىشنى تىلەپ قويۇڭ

 . دېدى" اسىرنىڭ سەلتەنەتىنى يىقىتقايئەمەس،ئالالھ ئابدۇن

 .سىز تاھارەت ئېلىشنى بىلەمسىز؟ دەپ سورىدىم-

ھەئە بىلىمەن، بۇرۇن نامازنى تاشلىماي ئوقۇيتۇم، ئەمما ئۇالر كۆرۈپ قالسىال زىندانغا -

 .تاشاليدۇ

 سىزنى زىندانغا سولىسىمۇ، ناماز ئوقۇشىڭىز كېرەك، ئالالھ سىزنى كۆرۈپ تۇرىدۇ-

بۇ چاغدا يەنە بىر ئەسكەر .دېدى" مەنمۇ ناماز ئوقۇي ئەمسە:"مسىرەپ تۇرۇپ ئۇ كۈلۈ

 .دېدى" ئىتنىڭ بالىلىرى، نېمە قىلىشىۋاتىسەن؟ ھۇ:" ئىشىكنى تاراڭشىتىپ 
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 .دېدى" نامىزىنى ئوقۇپ بواللمىدى خانىم،:" قارامتۇل ئەسكەر 

ىلىۋاتقىنىڭنى نېمە قسېنىڭ  نىڭغا، ئۇسافۋات كېلىۋاتىدۇ:" ئەسكەر ئىشىك سىرتىدىكى 

 .دېدى" ئوبدان بىر كۆرسىتىپ قويمىسام 

، سافۋات غالجىرلىق كېسلىگە گىرىپتار بولۇپ قالغان ياۋايى ھايۋاندەك ئېتىلىپ كىردى

ۋە ئۇ ئەسكەرنى تاكى ئۇ ھۇشىدىن كەتكۈچە ئۇردى، يەنە بىر قانچە گۈندىپاي ئەسكەر 

مېنى دەپ جازاالنغان . ىپ چىقىپ كەتتىئەسكەرنى ئېل مۇتۇقاكىرىپ ھۇشىدىن كەتكەن قار

، ئالالھ ئۇنىڭ كۆزىنى ئاچقايسىز، بۇ بۇ ئەسكەر ئۈچۈن شۇنداق كۆڭلۈم يېرىم بولدى

 .قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلدۇرغايسىز

ن مەن ئ م  .ئۇنتۇغان ھالدا ئەسىر نامىزىنى ئوقۇدۇم ازابى

 

 بولۇش" مېھمىنى"سۇ كامىرىنىڭ داىئملىق 
 

يېڭى نۇسخىدىكى  -دە، يېڭى-جانلىنىپ كېتىدۇئۇنالر ئاجايىپ كۈن پېتىشى بىلەن مەل

كەچ كىرەي دېگەندە ئۇالر مېنى سۇ كامىرىغا  يەنە سوالپ .قىيناشالر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ

قورسىقىم ئېچىپ تارتىشىپ ، گېلىم قۇرۇپ، ئاۋازلىرىم پۈتۈپ، يارىلىرىممۇ  قويدى،

 .م ئازاب چېكىۋاتاتتىئىشقىلىپ پۈتكۈل جىسمىم ۋە روھى. قىيناۋاتاتتى

ارا كىيىم كىيىۋالغان، يانچۇقىغا لىق بىر چاغدا ئۇخالپ قاپتىمەن، چۈشۈمدە قاپق

چىۋە سېلىنغان -نېئمەتلەر ،مىۋەنازۇ –قاچىلىۋالغان ،قولىغا تۈرلۈك  مەرۋايىت-ئۈنچە

كۈمۈش پەتنۇسنى كۆتۈرىۋالغان بىر كىشى كەلگۈدەكمىش، ئۇ تائامالرنى يەپتىمەن 

ئويغىنىپ كەتتىم ، ئويغىنىپ قورسىقىمنىڭ ئاچمىغىنىنى ن ، تازا جىق يەۋاتقاندا ،يەپتىمە

 .ئالالھقا سانسىز شۈكۈرلەر ئېيتتىم.، ئۇسسۇزلۇقۇمنىڭمۇ بېسىقىپ قالغانلىقىنى ھېس قىلدىم

ئۈچىنچى كۈنى سەھەردە سافۋات كەچتە يەنە شۇ سۇ ئىچىدە چىلىنىپ تۇردۇم،    
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قاچانغىچە :" پ سۇغا كىردى ۋە مۈرەمدىن سىلكىپ تۇرۇپ كىردى، ئىشتىنىنى تۈرىۋىتى

لەر بىلەن ھۇدەيبىۋە  قۇتۇببىزنىمۇ بەكال تويغۇزىۋەتتىڭ، سەن  جاھىللىق قىلماقچىسەن ؟

ئۇ ئىككىسى ساڭا قاچان  ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈش سۈيقەستىنى قانداق پىالنلىدىڭ؟

 .دەپ سورىدى "ئابدۇلفەتتاھنىڭ قول سېلىش ۋاقتىنى ئېيتىپ بەردى ؟

دېدىم ، ئۇ مېنى " ئەزەلدىن سەن دېگەندەك ئىشالر بولۇپ باققان ئەمەس:" ئۇنىڭغا 

 .تىللىغىنىچە چىقىپ كەتتى 

كەلدى، قولۇمدىن سۆرەپ ئېلىپ چىقىپ ،سۇ  ئاالھەزەل بىر سائەتلەردىن كېيىن ئۇ يەنە

رنىڭ مېنى كۈتۈپ كامىرىنىڭ يېنىدىكى كامىرغا سوالپ قويدى، بۇ كامىردا قانداق جازاال

اتقانلىقىنى پەرەز قىلدىم ۋە ئالالھنى زىكىر قىلىپ ماڭا ياردەم قىلىشىنى ،ئۇالرنىڭ تۇرىۋ

 .ىرىدىن ساقالپ قېلىشىنى تىلىدىمزىيانكەشلىكل

 سافۋات بىر ئوفىتسىر بىلەن كىرىپ كەلدى، ئۇنىڭ ئىسمى ئىبراھىم ئىكەن، سافۋات   

 .دېدى " ئىتنىڭ كۈچىكى ! ھۇماقچىكەن ،باشلىق سەن بىلەن پاراڭالش:" ماڭا 

ئۆزۈڭنىڭ مەنپەئەتىنىمۇ :" ئۇ ئوفىتسىر سافۋاتنى چىقىپ كېتىشكە بۇيرىدى ۋە ماڭا 

 ئويالپ قويغىن، بۇ يەردىكىلەر ئالالھقا ئىشەنمەيدۇ، ئۇالر ھېچنىمىدىن قورقمايدۇ،

نى بىلەمسەن ؟ ئۇ تۈنىگۈن ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلمىغان ھېلىقى ئەسكەرنىڭ ئاقىۋىتى

الرنى سېنى كۈتۈشكە "پالۋان"بۈگۈن ئۇالر چەبدەس بىر گۇرۇپپا  ئېتىپ تاشالندى،

سەن ئەڭ ياخشىسى ، ئەۋەتمەكچى، ئۇالر سېنى نېمە قىل دېسە شۇنى قىلىشىڭ كېرەك

ئەركىشى  قۇتۇب ۋە ھۇدەيبىئۇالرنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇشنىڭ يولىنى قىل، ھەسەن 

 .ئۆز جىنايىتىگە مەسئۇل بولىدۇ بولغانىكەن ، چوقۇم

مەن ئۇالرنىڭ بۇنداق قىستاشلىرىدىن، تەھدىتلىرىدىن بىزار  مەن ئۈندىمىدىم،  

قىستاقلىرىنىڭ تەمىنى تېتىپ -مېنى يەنە قانداق قىينىيااليتتى؟ ھەممە قىيىن. بولغانىدىم

 .بولغان تۇرسام
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گىنىگە تەن بەرگۈسى مما يېڭىلبۇ ئوفىتسىز مەقسىتىگە يېتەلمىدى، يېڭىلدى، ئە 

ئۇ ئۆلسىمۇ ئۆزپىكرىدىن يانمىغىدەك، ئۇنىڭغا قانداق قول سالغۇڭ :" كەلمەي،سافۋاتقا 

 . دېدى !" كەلسە شۇنداق قىلغىن

ئابدۇناسىر بىر توپ جان ئالغۇچى  ئەزرائىلنى :" سافۋات ئالدىمغا دىۋەيلەپ كېلىپ 

دەپ " دا نەگە قاچىسەنكىن قېنى ؟چىيما قىلىۋىتىدۇ، شۇ چاغ-قىيمائەۋەتتى، ئۇالر سېنى 

 .ۋارقىرغىنىچە كېتىپ قالدى

يەنە سۇ كامىرىغا سوالپ قويدى، سۇ كامىرىدا يەنە بىر چۈشتىن كېيىن ئۇالر مېنى     

مانا مۇشۇ رەۋىشتە ئۇالر مېنى ئۇ كامىردىن بۇ كامىرغا يۆتكەپ . كېچىنى ئۆتكۈزدۈم

 .قىستاقالرغا كۆمۈۋەتتى -تۈمەن قىيىن-تۈرلۈك
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 جەڭبولغان  يىرتقۇچالر بىلەن 

 

بەدىنىمنىڭ ساق يېرى قالمىدى، يۈرىكىم ئازابقا تولدى، بۇمۇ ئادەم ئېرىشىدىغان 

بۇ مەخلۇقالرمۇ ئادەم بولدىمۇ؟ ئۇالر گەپ  مۇئامىلىمۇ؟ بۇمۇ ئادەم قىلىدىغان ئىشمۇ ؟

االيدۇ، بىراق مەنچە ئۇالر قىالاليدۇ، كۆرەلەيدۇ، سۆزلىيەلەيدۇ،ئىككى پۇتلۇق بولۇپ ماڭ

ئۇالر مېنى سۇ كامىرىدىن يەنە باشقا م ئەمەس، ئۇالر پەقەت غەيرى ئالۋاستىالردۇر،ئادە

بۈگۈن ساڭا :" ، بۈگۈنمۇ ئۇرۇپ بولۇپ مېنى كۆرسىال ئۇراتتىسافۋات . كامىرغا يۆتكىدى

قانچە ،بىر دەپ چىقىپ كېتىپ" ى بىر كۆرۈپ قويقانداق تاقابىل تۇرىدىغانلىقىمىزن

 .ۋە ئىككى ئەسكەر بىلەن كىرىپ كەلدى مىنۇتتىن كېيىن ھەمزە

 ھۇ:" ھەمزە كىشىنىڭ ئەقلىگىمۇ سىغمايدىغان ئەڭ پەسكەش گەپلەر بىلەن تىلالپ 

ئىقرار قىلىپ  قۇتۇببىلەن  ھۇدەيبىئىتنىڭ بالىسى، ئەڭ ياخشىسى ھەممىنى ئىقرار قىل،

بىز ھەممە ئىشنى . ى ئېتىراپ قىلىپ بولدىبولدى، ئابدۇلفەتتاھمۇ ئاللىبۇرۇن جىنايىتىن

دېگەن  ساڭا ئابدۇناسىر ھۇدەيبىبىز ئۇالرنىڭ ئىقرارىدىن بىلدۇقكى، ئېنىقالپ بولدۇق، 

دەپتۇ، ئۇالرنىڭ  كافىرنى ئۆلتۈرۈش بۇيرۇقىنى ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىلغا يەتكۈزۈپ قويۇڭ

بىلەن ئۆزۈڭ  تاپشۇرۇپ قۇتۇلۇپ قالدى، سەنال ئۆزۈڭ سېنىھەممىسى مەسىلى

نى قانداق ئالىدىغانلىقىمىزنى قېرىشىۋاتىسەن، سېنىڭ ئاغزىڭدىن بىزگە الزىملىق گەپ

لۇق چىقىپ تۇرغان كۆزلىرى بىلەن ۇاۋۇزدەپ " كۆرۈپ قالىسەن ، زادى دەمسەن دېمەمسەن؟

 .تىكىلدى

ككى دېدى ۋە سافۋاتنىڭ يېنىدىكى ئى" سافۋات،بۇيرۇقنى ئىجراق قىل:" ئۇ سافۋاتقا 

ئەگەر بۇالرنىڭ قايسىسى بۇيرۇققا بويسۇنماي بويۇنتاۋلىق :" ەسكەرنى كۆرسىتىپ ئ

كامىر :" ئۇالرنىڭ بىرىگە  سافۋات.دېدى " قىلىدىكەن، ئۇدۇل مېنىڭ ئىشخانامغا ئېلىپ كەل

ئىشىكى تاقالغاندىن كېيىن ئاۋال سەن قىل، ئاندىن ئىككىڭالر تەڭ قىلىڭالر، 
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 .تتىدەپ چىقىپ كە" چۈشەندىڭالرمۇ؟

بۇ ئەسكەر ماڭا زىيانكەشلىك قىلغۇسى يوقلىقىنى، ئۇالر بىلمەكچى بولغان ئىشالرنى  

 .دەپ بېرىشىمنى، ئەگەر بۇيرۇققا بويسۇنمىسا ئۆزىنىڭ كاللىسى ئېلىنىدىغانلىقىنى دېدى

ماڭا يېقىنالشما، ئەگەر ماڭا يەنە بىر قەدەم يېقىنلىشىدىغان بولساڭ، سېنى قانداقال "

 .دەپ كۈچۈمنىڭ بارىچە ۋارقىراپ قارشىلىق كۆرسەتتىم" سۇن ئۆلتۈرىۋىتىمەن قىلىپ بولمى

ئاستا ماڭا يېقىنلىشىشقا باشلىدى، -ئۇ ئەسكەر بىردەم تۇرۇپ كەتكەندىن كېيىن، ئاستا

ىنى كۈچەپ سىقىۋالدىم، ۋە نەدىن كەلگەن كۈچكىن تاڭ، ئىككى قولۇم بىلەن ئۇنىڭ گېل

 ئۇنىڭ كېكىردىكىنى چىشلىۋالدىم، ئۇ پۇتۇمنىڭ ئالدىغا دەپ توۋلىدىم ۋە"ئالالھۇئەكبەر"

يىقىلىپ ،ئاغزىدىن  كۆپۈك ياندى، ئۇنى يىقىتتىم، ئەمما بەك كۈچەپ كەتكەچكە 

 . تتى بەدىنىمدىكى يارىالر ئېچىشىپ، ئاغرىپ كە

، بۇ بىر كەسكىن ئالالھ ماڭا كۈچ بەردى ،شۇ سەۋەپ بۇ مەلئۇن ئۈستىدىن غەلبە قىاللىدىم

ولدى، ھەقىقەت رەزىللىك ئۈستىدىن غالىب كەلدى، قۇدىرەت ئېگىسى ئالالھقا جەڭ ب

يۈگىرەپ كىرىپ سۇن، ئۇنىڭ ئىشىك ئالدىدا ساقالپ تۇرغان شىرىكى سانسىز شۈكۈرلەر بول

، ئۇالر مەغلۇپ بولغانىدى، زىندانغا سوالنغان، قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنىقى قورقۇپ كەتتى

 .يانمىغان ئالالھنىڭ قۇلى غەلبە قىلدىبولمىغان، ئەمما ھەق يولىدىن 

پۈتكـۈل ، ىز رەببىمىزسىز س. نېمە دېگەن چەكسىز ىزئالالھىم، رەھمەت ۋە ئېھسانىڭ  

تۇتقـان مـۆئمىنلەر  يـولىنى، ئالالھنىـڭ ىزكۆرۈپ تۇرىۋاتىسـ سىز .كائىناتنىڭ ئېگىسى سىز

ھەر ۋاقىـت ئـالالھتىن ئەممـا زەپەر . زغا ئۇچرىماقتا، ئۆلتۈرۈلـۈش نىشـانى بولماقتـاھۇتاجا

 !قورققانالرنىدۇر

، ئۇنىڭ ئىشىك ئېچىلىپ رەھىمسىزلەرنىڭ سەركىسى ھەمزە بەسيۇنى كىردى       

يەردە ياتقان ،  ئۇالر. كەينىدىن قۇيرۇقتىن ئەگىشىپ سافۋات ۋە ئۇنىڭ لەشكەرلىرى كىردى

كۆرۈپ  ىسېنقول چوماقچىتاتىرىپ كەتكەن نەپىسى توختاپ،ئاغزىدىن كۆپۈك يېنىپ ، 
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بىرىگە چۈشىنىپ بولمايدىغان نەزەردە -، پەقەتال بىرھەيرانلىقتىن گەپ قىاللماي قالدى

 .قارىشىپ ، جەسەتنى ئېلىپ كەتتى ۋە مېنى سۇ كامىرىغا سوالپ قويدى

 چاشقان بىلەن ائدەم قىيناش
 

 ئالتىنچى كۈنى سەھەردە ئاندىن مېنى باشقا كامىرغامەن ئىزچىل سۇ كامىرىدا تۇردۇم، 

  .الر مەيدانغا چىقار دەپ جىددىيلىشىشكە باشلىدىم"يېڭىلىق"بۈگۈن نېمە . يۆتكىدى

ـــا تاپشـــۇرۇپ، تامغـــا يۆ ـــۇردۇم، ۋە توســـاتتىن ھەممىنـــى ئالالھق ـــپ ئولت ـــر لىنى بى

تەپسـىلى قارىسـام تۆشـۈكتىن خـۇددى . نەرسىلەرنىڭ ھەرىكەت قىلىۋاتقـانلىقىنى سـەزدىم

. قورققىنىمدىن ۋارقىرىـۋەتتىم. انالر چۈشىۋاتاتتىبىرسى قويۇپ بەرگەندەك بىر توپ چاشق

ئىنسان ۋە شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن ئالالھقا سېغىنىپ دۇئا قىلىمەن، تىلىگىنىم يـول ۋە » 

تەكـرار دۇئـا -رۇپ تەكـرارھۇدەپ ئالالھقـا يـال« شەكىل بويىچە مېنى بۇ يامانلىقتىن قۇتقۇز

بولـۇپ مىـدىرلىماي ئولتـۇرۇپ ئەسـىرگە  ۋە تەييۇم قىلىپ ناماز ئوقـۇدۇم، ئوقـۇپ. قىلدىم

 .ئەزان چىققاندا ئاندىن يەنە ئەسىر ئوقۇدۇم

بۇ چاغدا چاشقانالر ئاللىقاچان قېچىپ بولغان بولۇپ، كامىر ئىچىدە سافۋات كىردى، 

زىرىـدىن بەكمـۇ كـۆڭلى بىر ئىككى تالال چاشقان بار ئىدى، سافۋات ئەتراپقا قـاراپ بـۇ مەن

 .نەچچىنى قامچىالپ قويۇپ چىقىپ كەتتى.لىقتىن تىلالپ يېرىم بولدى، ئامالسىز

بىردەمدىن كېيىن مېنى يەنە سۇ كامىرىغا سوالپ قويۇشتى ،بىردەمدىن كېيىن رىيـاد 

 .بىلەن سافۋات كىردى

ڭ ھـــاكىمىيەتنى قولغـــا كەلتـــۈرۈپ، ســـېنىمۇســـۇلمان قېرىنداشـــالر ئۇيۇشمىرىيـــاد 

 .ش پىالنلىرىنى سورىدىئۆلتۈرۈ ئابدۇناسىرنى

، تەشـكىالتىمىزنىڭ مەقسـىتى پەقەتـال پىتنە ۋە تۆھمەتىرىڭنىڭ ھەممىسى دېگەنل» 

قۇرئــان كەرىمنــى ۋە رەســۇلۇلالھنىڭ ســۈننىتىنى ئــۆگىنىش، ئىســالمنى چۈشــىنىدىغان ۋە 
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ۋە ئىســالمىي ھــاكىمىيەت قــۇرۇپ  ئىســالم ئۈچــۈن خىــزمەت قىلىــدىغان ئەۋالد تەربىــيلەش

 .دېدىم«  چىقىش

ــاد ــداق  اق جــاھىللىق قىلســاڭ،مۇشــۇند ســەن» :رىي ــيىن ئازابنىــڭ قان ــدىن كې بۇن

بولىــدىغانلىقىنى كۆرىســەن، ھــازىرغىچە كۆرگەنلىرىــڭ بۇنىڭــدىن كېيىنكىلىــرى ئۈچــۈن 

 .مەن يەنە سۇنىڭ ئىچىدە قالدىم. دەپ چىقىپ كەتتى«  مۇقەدىممە خاالس

كۈندىن مۇشۇ رەۋىشتە سەككىز كۈن ئۆتتى، مەن بەرداشلىق بېرەلمەي قالدىم، تىنىم 

 .كەلتۈرگىدەك ھالغا كېلىپ قالدىم سېنىكۈنگە ئاجىزلىشىپ، كۆرگەن ئادەمنىڭمۇ قورققى–

ئۇچىسـىدا . كەلـدى بىـلەنئوفىستىر  يەنە بىر سافۋاترىياد ۋە  توققۇزىنجى كۈنى     

بـۇ » :مېنـى سـۇدىن چىقىرىـپ تەھـدىت سېلىشـقا باشـلىدى. بـار ئىـدى مۇراسىم كىيىمـى

، يــا ئىقــرار نىڭ ئەڭ ئــاخىرقى پۇرســىتىى، ئــۆزەڭنى قۇتقۇزۇشــئــاخىرقى قېــتىم بولغۇســ

 « قىلىسەن يا ھاياتىڭنى ئاخىرالشتۇرىسەن

نى ئۈسـتۈمگە تـۆھمەتلەر كماڭا باشقا تـالالش يـوق ئىـدى، يـا ئۇالرنىـڭ خالىغىنىـدە

» :رىيـاد سـۆزىنى داۋامالشـتۇرۇپ . ياكى ئۆلتۈرىلىمەن، ئۇالرمۇ مەندىن قۇتۇلىـدۇ ئالىمەن

نــنەم رەببىمىزنىــڭ دەرگاھىــدا بــار دەپ ئوياليســەن، ھــالبۇكى جەھەنــنەم بــۇ سـەن جەھە

ــبىڭالر ســىلەرگە ۋەدە  ــۇ رەب ــىرنىڭ جەننىتىم ــدا، ئابدۇناس ــىرنىڭ يېنى يەردە، ئابدۇناس

 .دېدى« .قىلغاندەك خىيالى جەننەت ئەمەس، ئۇ ھەقىقەتەن مەۋجۇتتۇر

چقانـداق مەلۇماتقـا ئىـگە ئەمەس، بـوۋىلىرى بـۇ بوھتانلىرىـدا ھې -ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا›

 ‹.يالغاننىال ئېيتىدۇ ئۇالر پەقەت! ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىدىن چىققان سۆزلەر نېمىدىگەن چوڭ

 {ئايەت-1سۈرە كەھف  }

سـوالپ قويـدى، بۇالرنىـڭ  كامىرغـائەپچىقىـپ يانـدىكى  ئۇالر مېنى سۇ كامىرىدىن   

مۇراسـىم كىيىمـى ،قىنىمدانامـاز ئۇقۇۋاتاتيامانلىقىدىن پاناھ تىلەپ ئالالھقا دۇئـا قىلـدىم، 

ھەمزە، سـافۋات  نى ئەگەشتۈرۈپ كىردى، ئارقىدىنالئەسكەر نەچچە ئون كىيگەن ئوفىتسىر
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بــۇيرۇقىڭىزنى كۈتىــۋاتىمىز باشــلىق،بۇنى » ســافۋات ھەمــزىگە. ھەممىســى بىلــلە كىــردى

 .دېدى« قىلىمىز؟ قانداق

ئـۇالر ھەممىسـى . دەپ سـورىدى« ڭالر؟نـېمە ئىچـتى» ھەمزە بولسـا ئەسـكەرلىرىگە قـاراپ 

 . دەپ جاۋاب قايتۇردى« چاي » بىردەك 

ئەكىلىـپ بەر  نەشـە  ۋە  شـاراپ بوتۇلكىـدىنبۇالرنىڭ ھەر بىرىگە بىـر ! سافۋات» ھەمزە 

ئىشـنى پۈتتۈرسـە ، بـۇ خوتـۇننى ئۇالرغـا تاپشـۇر ئانـدىنچەكسۇن، نېمە يېسە شۇنى بەر؟

 . ئىشىكنى تاقاپ چىقىپ كەتتىھەممىسى  دېدى ۋە «  ھەممىسىگە مۇكاپار بار

سافۋات ئېتىلىپ كىرىپ قولۇمدىن سـۆرەپ يەنە سـۇ ئەسىر نامىزىنى ئۇقۇۋاتاتتىم،    

كىشـىنىڭ قورققۇسـى رىيـاد كېلىـپ  كامىرىغا سـوالپ قويـۇپ چىقىـپ كەتتـى، ئارقىـدىنال

ئەسـكەرلەر ؟ سـەن ئۈچـۈن تەييارلىغـان  مۇ سەنبولماقچى زاھىد :"كەلگۈدەك ئەلپاز بىلەن

ئوكــۇل  بىــر خىــل دوختۇرخانىــدا ئۇالرغــا. بۈگــۈن دوختۇرخانىغــا كەتتــى، ئەتىــال كېلىــدۇ

 .ۋە سـېنىڭ گۆشـۈڭنى يەيـدۇ ھەممىسى غالجىر ئىتالرغـا ئايلىنىـدۇ ئۇندىن كېيىنئۇرىدۇ،

نەسـىھەت  ئۇ سېنى ھەرگىز بوش قويىۋەتمەيدۇ بۇنىڭ ھەممىسى ئابدۇناسىرنىڭ بۇيرۇقى،

، زېرىكتۇق، ئاغزىمىزنىڭ بىر قات تېرىسى چۈشۈپ كېتەي دەپ قالدى، قىلىشتىن تويدۇق

نېمە گەپ قىلمايسەن؟ سافۋات، قامچـا قەيەردە؟ ! بولماقچى ئوخشايسەن؟ جاۋاب بەر زاھىد

 .دەپ توۋلىدى"

 .سافۋات قامچىالشقا باشلىدى، رىياد ئۇنى تېخىمۇ كۈچەپ ئۇرۇشقا رىغبەتلەندۇردى

كىشـلەر  يىـل كېـيىن  54دى نېمە قىلماقچى؟ ئۆلۈمىڭـدىن سەن زا! سافۋات تازا ئۇر -

ــۇرۇپ ، ــرە قوپ ــر قەب ــاپ بى ــاڭا ئات ــچىتتە س ــىجنۇلمەس ــانلىق  -ئەس س ــدا قەھرىم ھاربى

؟ ئەممــا ئابدۇناســىردىن، قــولىمىزدىن مۇشۇشــۇ دەيــدۇ غەززالــىزەيــنەب كۆرســەتكەن 

 .بىلمەيدۇ جىن-ېمىلەرنى قىلغىنىمىزنى ئنسۇساڭا ن ،قۇتۇاللمايسەن

 : ۋە. مەسخىرە قىلىپ كۈلدۈم ئۇنىڭ بۇ تەپەككۇرىغا قاراپ  
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. سەن دېگەندەك بولغان بولساق، ئالالھ بىزنى يامـانلىقىڭالردىن سـاقلىماس ئىـدى -

جازالىرىڭغــا قارشــى ســەبىر ۋە قارشــىلىق كۆرســىتەلمەس ئىــدۇق، ھەر قايســىڭىز گېپىنــى 

ــرەلمىگە ــلىق بې ــنىمىگە بەرداش ــىرنىڭ جەھەن ــان ئابدۇناس ــۇققىلغ ــز . ن بوالتت پەقەت بى

ــالالھتىن  ــوقئ ــارزۇيىمىز ي ــقا ئ ــدىن باش ــڭ رازىلىقى ــز ، ئۇنى ــنىال تەلەپ قىلىمى . ھەقىقەت

-ئالالھنىڭ ياردىمى بىلەن بىركۈنى سىلەرگە قارشى زەپەر قۇچىمىز، گۆشلىرىمىزنى پارچە

قويماي ەلۋەتتە بىرىنىمۇ پارچە قىلىش ئۈچۈن تەييارالنغان مەخلۇقالرنىڭ چىشىنى ئالالھ ئ

 .يۇلىۋىتىدۇ

 . دېدى«  قارا ئۇنىڭ نۇتۇق سۆزلەپ كەتكىنىنىداۋاملىق ئۇر،  سافۋات»سافۋاتقارىياد  

، ئـۇنى ماڭـا قويـۇپ بېرىـڭ، ئەتە باشـلىق» سافۋات تېخىمۇ كـۈچەپ ئـۇردى ۋە رىيادقـا 

ـــدۇ  ـــدىغانلىقىنى كۆرى ـــۈنلەر كېلى ـــېمە ك ـــىغا ن ـــۇغا « بېش ـــدەك س دەپ، ھەر ۋاقىتتىكى

 . ، ئىشىكنى قۇلۇپالپ چىقىپ كەتتىئولتۇرغۇزۇپ

ــۇز ســەپكەندەك شــۇ  ــارىلىرىم ت ــدۇ، ي ــالالھ بىلى ــر ئ ــالغىنىمنى بى ــك قىين ــدا قانچىلى چاغ

نىمجان روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتە  ئېچىشىپ،پۈتۈن بەدىنىم چېقىۋەتكەندەك ئاغرىپ،

 . ھالەتكە چۈشۈپ قالغانىدىم

-قاراشالرنى چەتكە قېقىـپ، قـانۇن-قىممەتلىك پىكىر ئاھ بىچارە دۆلىتىم، بۇ ھۆكۈمرانالر

ــدۇ ــۇ دۆلەت! نىزىمالرنــى بۇزىۋاتى ــان ب ــويالشيەكســان بولىۋاتق ــى ئ چۈشــكۈنلۈكۈمنى ۋە  ن

 .يارا ئازابىمنى ئۇنتۇلدۇردى ھەسرىتىمنى كۈچەيتسىمۇ

. بېشىمغا كەلگەن بـۇ قەبىھلىـك باشـقىالرنىڭ بېشـىغىمۇ كېلىۋاتىـدۇ ۋە كېلىـدۇ بىلىمەن،

ئاخىرى ئەس سـىجنۇل ھـاربى بۇلـۇپ كەتكەنلىكىنـى خىيـال -ن مەملىكەتنىڭ باشتىنپۈتۈ

 بەدىـران ىشەمسـىبەسـيۇنى، سـافۋات، رىيـاد ۋە خـانخور خىيالىمغا باشتا ھەمزە . لدىمقى

ھەمـزە، سـافۋات، رىيـاد، . پۈتۈن مەملىكەتكە بـۇالر ھۆكۈمرانلىـق قىلماقتـا ئىـدى. كەلدى

 ...بەدىران شەمسى
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ئالالھنىـڭ  بـۇ زىمىنـدا يەنە .يـاق، بۇنـداق كېتىۋەرسـە بولمايـدۇ !لىتىمبىچارە دۆ   

ئالالھتىن باشقا ئىالھ » كىتابىغا ئىشەنگەن، رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگە ۋرىسلىق قىلغان، 

كۈرەشـچان كەلىمىسىگە ئىشەنگەن « يوقتۇر، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئەلچىسىدۇر 

ەتسـەك، بىـزدىن كېـيىن تەۋھىـد تـۇغىنى كۆتۈرىـدىغان بۈگـۈن بىـز ك. بـار ياشـالرمۇ ھەم

ھامان بىركۈنى يەر يۈزى ۋە مېنىڭ يۇرتۇممۇ ئالالھنىڭ نۇرى بىلەن . ئەۋالدالر يەنە كېلىدۇ

‹ ھەمــمە ئىشــنى تىــزگىنلەپ تۇرغــۇچى › بــارلىق ئىنســانالر قاھھــار. زۇلمەتــتىن قۇتۇلىــدۇ

 .ىڭ ئاستىغا توپلىنىدۇئالالھقا قۇلچىلىق قىلىش ئۈچۈن، قۇلچىلىق كۈنلۈكىن

مۆھتەرەم كىتابخانالر، مەسلىنى تەپسىيلىيراق چۈشـەندۈرۈش ئۈچـۈن، ئەينـى ۋاقىتتىكـى 

 !ېچىشىمغا ئىجازەت بەرسەڭالرمىسىرنىڭ ۋەزىيىتىدىن سۆز ئ

ئەينــى ۋاقىتتىكــى مىســىر قانــداق ھــالەتتە ئىــدى؟ ھايــاتلىق ۋەيــران قىلىنغــان، زۇلــمەت 

 .سۈرگۈن قىلىش ئەۋج ئالغان قىرغىن قىلىش،كەڭ كۆلەملىك تۇتۇش، باسقان،

ڭ نىسـىھەتتا ئـاددىي پـۇقراالرغىچە ھەممى ئوفىستىرالر ىقالر،يازغۇچىالر، پەيالسوپالر، نات

ئايـال ھەممىسـى ۋەھىـمە ئىچىـدە تىتـرەپ -يـاش، ئەر-قېرى ؛جېنى خەۋپ ئىچىدە قالغان

نلىكى ۋاقىتتــا قامچــا ھەممىســى ھەرقاچــان، ھەرزامــان، مۇســتەبىتلەر خالىغــا ؛ياشــاۋاتقان

 ...يەۋاتقان، دارغا ئېسىلىۋاتقان، ئىتقا تالىتىلىۋاتقان

كۆزلىرىـــدىن تەھدىـــد  توققـــۇزىنجى كـــۈنى ئەتىگەنـــدە ســـافۋات زىنـــدان چىقـــاردى ۋە

مۇپەتتىشـنىڭ يېنىغـا بـارىمىز، تارتقـان ئەرزىيەتلىرىـڭ يېـتەر »  ئۇچقۇنلىرنى چاقنىتىـپ

سـەندىن نېمىنـى تەلەپ قىلغىنىمىزنـى ئوبـدان ئەمدى، ئەمدى ئۆزەڭنىـڭ غېمىنـى قىـل، 

پ قوپاللىق بىـلەن سـۆرە ۋە مېنى دېدى« ھېلى كۆرىمىز  بىلىسەن، نېمە دەيدىغانلىقىڭنى

 . ئېلىپ ماڭدى

ئۆزۈڭ كۆرىۋاتىسەن، كىيىملىرىم يىرتىق، ماڭـا بەدەنلىرىمنـى يـاپقۇدەك بىـر قـۇر » :مەن 

 .دېدىم« كىيم بەر 
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ــۇ   ــر» ئ ــپ بې ــازىرال ئەكىلى ــەن ىمەن، ھ ــا س ــەئىدئەمم ــلەن  س ــۇب بى ــڭ ھۇدەيبىقۇت نى

 . دېدى« يازىسەن پىالنىنى  ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈپ، ھاكىمىيەتنى قولغا كەلتۈرۈش

 .دېدىم« بۇ ئۇخالپ چۈشۈڭياق، » :مەن

ئۇنداق بولسا مۇشۇنداق مـاڭ، مۇسـۇلمانلىقىڭ سـاڭا يـاردەم قىلسـۇن، مۇسـۇلمانالر » ئۇ  

 .دېدى« سۇن سېنى مۇشۇ ھالەتتە كۆر

 .ئالالھ مېنى ياپىدۇ دېدىم-

ىنىڭ ، ئىشىكى ئوچۇق بىر ئىشـخانھەربى ئىشالر بىناسىغا كىردۇق ئۇ يەردىن چىقىپ

، ئـۇ  كىكېـيىن بىلـدىم تۇرغـانىكەن،ئىچىدە بىر ئۈستەل، ئۈستەلنىڭ يېنىدا بىـر كىشـى 

قارىـدى، بـۇ ماڭا بىلىپ بولمـاس بىـر نەزەردە . ئىكەن ل ئەددىيىبىلېكىشىنىڭ ئىسمى ج

قولى بىـلەن مېنـى  .ڭ ھۆددىسىدىن چىقالمايدىغاندەك تۇراتتىسېنىكىشى قارىماققا ۋەزىپى

 .ۋە سۆزىنى باشلىدى، ئۇنىڭ گەپلىرى كىشىنى بىئارام قىالتتى ئولتۇرۇشقا ئىشارەت قىلدى

شۇنداقمۇ؟ نـېمە سـەۋەبتىن بـۇ ھالغـا  غەززالىمەشھۇر مۇسۇلمان ئايال زەينەب  ىزس -

ــۈپ ق ــدىڭچۈش ــالىڭىزال ــۇ ھ ــ ىزنى؟ ب ــىلىقنى ىزياقتۇرامس ــۇلمان، ياخش ــر مۇس ــۇ بى ؟ مەنم

ــەببۇس قىلىمەن، ــۇ يەرگەتەش ــ ب ــدىم،  ىزنىس ــۈن كەل ــۇزۇش ئۈچ ــئەد قۇتق ــمىم ئەس ئىس

، مېنىـڭ ئالـدىمغا بـۇ رەۋىشـتە نـىغەززالىزەينەب  .فەخىردىن ،مۇپەتتىش مەھكىمىسىدىن

ئوبـدان ماسلىشىشـىڭىزنى، ئـۆزىڭىزنى كېلەر دەپ ئويلىماپتىكەنمەن،سىزنىڭ مەن بىلەن 

 .بۇيەردىن قۇتقۇزۇپ چىقىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن

زى بولىدىغانــدىن باشــقا بىــر نەرســىلەرنى  ائــالالھ بىــلەن قەســەمكى، ئــالالھ ر -

 .سۆزلىيەلمەيمەن

 :قاپاقلىرىنى تۈرگەن ھالدائۇ 

 ؟ىزنەچچە ياشقا كىردىڭ -

 .كۈنى تۇغۇلغان -1ئاينىڭ -2يىلى -2122 -
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ياشــالردا بــارمىكى دەپــتىمەن، ئــۆزىڭىزنى  14ســىزنى تېخــى  مەن ۋاي خــۇدايىم،  -

 قانداقسىگە بۇ ھالغا چۈشۈرۈپ قويدىڭىز؟

بىـزگە پەقەت ئالالھنىـڭ تەقـدىر قىلغـان نەرسىسـى يېتىـدۇ، ئـۇ › ئېيىتقىنكى، » -

باشـقا  يەنـى ئـالالھتىن.‹بىزنىڭ مەدەتكارىمىزدۇر، مۆئمىنلەر ئالالھقا تەۋەككـۈل قىلسـۇن

 (ئايەت-12سۈرە تەۋبە )« .ھېچ ئەھەدىگە يۆلەنمىسۇن

 بىــلەن ئابــدۇلفەتتاھ يــوقلىقى بىلىنىــپ تۇرۇپتــۇ،  دەرمــانىڭىزنىڭمۇســۆزلىگۈدەك  -

 ؟ىزنېمىشقا بىرلەشكەن ئىدىڭ

ياشـــالرغا ئىســـالمنى ئـــۆگىتىش، قۇرئـــان ۋە ســـۈننەت ئاساســـلىرىنى ئـــۆگىتىش،  -

 .قۇتقۇزۇش يولىدا خىزمەن قىلىش ئۈچۈن بىرلەشكەنجامائەتنى ھەر تۈرلۈك يامانلىقتىن 

. ئۈمـۈد قىلىـمەن ىزنىنۇتۇق ئاڭلىغۇم يوق، سـورىغىنىمغا جـاۋاب بېرىشـىڭمېنىڭ   -

 ئارقىدىن،بەرگەن بۇيرۇقبىر  ىزگەس ھۇدەيبىئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىلغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن 

بۇيرۇقالرنىـڭ مەزمـۇنى ا يەتكۈزۈش ئۈچـۈن يەنە بىـر بـۇيرۇق بەرگەن ،بـۇ قۇتۇبق سەئىد

 .نېمە؟ سۇئالنى خېلى چۈشىنىشلىك ئوتتۇرىغا قويدۇمغۇ دەيمەن

ـــتاز  - ـــئۇس ـــبىن ھدىن ھۇدەيبى ـــڭ ەئى ـــم نى ـــالال › زى ـــى ‹ ئەل مۇھ ـــاملىق فىقھ ن

قۇتۇبنىڭ بەزى كىتـابلىرى  سەئىد ،ئىبنى ۋاھابنىڭ ۋە ئىبنى تەيمىيەنىڭ شۇنداقالكىتابى

 غابىـرلىكتە ئوقۇشـىمىزياشالر بىـلەن  تابلىرنى ئۆيۈمدەكىفىقىھ  بىلەن قۇرئان تەفسىرى ۋە

، بۇ ياشالرنىڭ ئارىسىدا ئابدۇفەتتاھ ئىسـمائىلمۇ غانىدىمرۇخسەت بېرىشىنى ئىلتىماس قىل

 .بار ئىدى

 :مەسخىرە ئارىالش كۈلكە بىلەنئۇ 

يــاق، زەيــنەب خــانىم، بۇنــداق ئەمەس، مەســىلە ئايدىڭلىشــىپ بولــدى، ھەقىقــى  -

 .ۇڭقۇتقۇز ىزنىار قىلىپ ئۆزۈڭئەھۋالنى ئىقر

 .بارلىق مەقسىتىمىز سالىھ بىر ئەۋالد مۇسۇلمان جامائىتى تەربىيلەش -
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ئارتىـپ قويـدى،  ىزگەباشقا ھەممىسى ئىتىراپ قىلـدى، مەسـئۇلىيەتنى سـ ىزدىنس -

 ! ىڭھەقىقى ئەھۋالنى ئىيت

باتىـل ئىـش  قۇتقۇزىـدۇ،مـۇ ھەممىنى ئـالالھ بىلىـدۇ، ئىنشـائالالھ مېنىمـۇ، ئۇالرنى -

 . قىلىپ قېلىشتىن ساقاليدۇ

 :كىيگەن ھالدا سېنىئۇ ئاچچىقلىنىپ بۆرە تىرى

ياق، ئۇنداق ئەمەس، قارىغانـدا ماڭـا ئۆزۈڭنىـڭ نۇتـۇق كـارامىتىنى بىـر كۆرسـىتىپ 

ئۆزۈڭنى كىم چـاغالپ قالـدىڭ، تەپـتىش مەھكىمىسـى سـېنى ھېچـنىمە ! قوياي دەپسەندە؟

 قىاللماسمۇ؟

 :م يوق بولسىمۇگەپ قىلغۇدەك ھالى

چىـداپ تۇرالمىغـانلىقىم ككە ، ئەمما زۇلـۇم ۋە ھەقسـىزلىغانىدىپەقەتال ھالىم قالمى  -

ڭ قانــداق ئىشــالردا نىســىمــۇپەتتىش مەھكىمىســى ئۆزىنىــڭ ۋەزىپى. ئۈچـۈن ســۆزلەۋاتىمەن

 ...ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلىۋالغاي

 :ىڭ بىلىگە تەپتىغەزەبلىنىپ سۆزۈمنئۇ 

بىـرنېمە دېيىشـكىمۇ پېتىنىۋاتىسەن،مۇشـۇ  سـېنىكىمىھ ەپـتىش مەت !ئاغزىڭنى يۇم -

 . يەرگىمۇ زەھەرلىك تىلىڭنى تەككۈزىۋاتىسەن

 :ىپسافۋاتنى چاقىركى دېدىئۇ ئاچچىقتىن يېرىالي دەپ قالغانىدى، ئىشىك ئال

تەپتىش مەھكىمىســـىگىمۇ تىـــل ســـافۋات، بۇنىڭغـــا ياخشـــىلىق ياراشـــمايدىكەن، - 

مەھكىمىسىگە قىلغان ھاقـارىتىنى خـاتىرە قالـدۇرۇپ يۇقىرىغـا  ئۇنىڭ تەپتىشۈزدى،تەكك

 .يولاليمەن

 .دەپ سورىدى" ئۇنى قانداق قىلىمىز باشلىق :" سافۋات مېنى تارتقۇشالپ تۇرۇپ 

 .دېدى" سۇ كامىرىغا سوالپ قوي :" ئۇ ئادەم ئويلىنا ئويالنمايال 

 -قامچىسـى يەنە بـاش شۇنداق قىلىپ سۇ كامىرىغا يەنە قايتىپ كەلدى ، سـافۋاتنىڭ
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 .كۆزۈمدە ئويناشقا باشلىدى

 .ئۇ ئۆز كۆڭلىدە مېنى ئۇرۇش ئارقىلىق باشلىقلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىۋاتاتتى

مۇشرىكالرنىڭ خۇدانى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان بۇتلىرىنى تىللىماڭالر، ئۇنـداق  ›

شۇنىڭدەك ھەر بىـر . ن ئىشىپ ئالالھنى تىلاليدۇدېدىقىلساڭالر ئۇالر بىلمىگەنلىكتىن ھەد

ئۈممەتكە ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىنى چىرايلىق كۆرسەتتۇق، ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىپ بارىدىغان 

ــالالھ ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرىنى ئېيتىــپ بېرىــدۇ، يەنــى . جــايى ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدۇر ئ

 {ئايەت-248سۈرە ئەنئام }‹.ياخشىغا مۇكاپات بېرىدۇ، ياماننى جازااليدۇ

 

 ىق تاماققاڭسقامچا ۋە 
 

مېنـى  ئەسـكەرگەئەپچىقىـپ ئىككـى   كامىرىـدىن ئونىنچى كۈنى سافۋات مېنى سـۇ    

ئـۈچىنچى نۇمۇرلـۇق  ئۇ ئىككىسى  مېنى. ئۈچىنچى نۇمۇرلۇق زىندانغا ئاپىرىشىنى تاپىلىدى

ــا ــدى، كامىرغ ــوالپ قوي ــ س ــەتتەك يەرگە يىقىل ــرىم  .دىمجەس ــۇنىڭ بەدەنلى ــاق ۋە س تاي

يـۈرىكىم قېپىـدىن  چىقىـپ كەتكەنـدەك كەتـكەن بولـۇپ،  ىپ توپتەك ئىششـتەسىرىدىن 

ھەمـمە  اھ ئۇرغـۇدەك ھـالىممۇ قالمىغانىـدى،شۇ جايىمدا قىمىرلىماي ياتتىم، ئـ ،تۇيۇالتتى

 . ئىشىنى ئالالھقا تاپشۇردۇم

چـۇرۇڭنى -سىرتتىكى ۋاراڭ. شۇ يىقىلغانچە يەردە قانچە ئۇزۇن ياتقىنىمنى بىلمەيمەن

 .بــارلىق كۈچــۈمنى يىغىــپ ئىشــىك تــۈۋىگە كېلىــپ مارىــدىم.  ىمئــاڭالپ ھوشــۇمغا كەلــد

بىــر تــوپ ياشــالر ئــۇزۇن ســەپ ھاســىل " تەشــكىالتىدىكى   مۇســۇلمان قېرىنداشــالر"

ھەر بىرىنىڭ قولىدا بىردىن تەخسە، تەخسـىلەرنى ئەسـكەرلەرگە ئۇزارتىـپ  .قىلىشقانىدى

نەرسـىلەرنى ئۇسسـۇۋاتقان  تۇرۇشقان ئىدى، ئەسكەرلەر بولسا تەخسىگە چۆمۈچ بىلەن بىر

ئەسـكەرلەر ئىككـى رەت  .ھەم قامچا بىلەن كىمگە نـۆۋەت كەلسـە شـۇنى ئۇرىۋاتقـان ئىـدى
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ــۆتەتتى، ــدىن ئ ــڭ ئوتتۇرى ــۇلمانالر ئۇالرنى ــان بولۇپ،مۇس ــر  بولغ ــەۋەبتىن ھەر بى ــۇ س ب

تۇيۇقسىز بىر ئەسكەر . مۇسۇلمان بىر قاچا تاماق ئېلىش ئۈچۈن قامچا يېيشكە مەجبۇر ئىدى

دە زىندانغا ئېتىلىپ كېرىپ بار كـۈچى بىـلەن تـازا  -مېنىڭ ماراۋاتقانلىىمنى كۆرۈپ قالدى

 . قامچىلىدى، قاتتىق سىمونت ئۈستىدە تامامەن ھوشۇمنى يوقاتتىم

، مېنــى دۆشكۈشلەشــلىرىدىن ئويغانــدىمقانچىلىــك ۋاقىــت ئــۆتتىكىن ســافۋاتنىڭ    

 .كەر تۇراتتىا تەخسە كۆتۈرىۋالغان يەنە بىر ئەسئۇنىڭ يېنىد

بىرنىمە لىغىرالپ تۇراتتى، قاچىدىن يەنىال شۇ بۇرۇنقىـدىن  تەخسىدە قاپقارا،سۇيۇق

 .قاڭسىق پۇراق چىقىۋاتاتتى، بۇ پۇراققا بەرداشلىق بەرمەك بەسىي مۈشكۈل بىر ئىش

« مــاقۇل » دېــدى، مەن « بــۇنى ئىــچ، ئىچمىســەڭ ئــون قامچــا يەيســەن » ســافۋات

ئون مىنۇت ۋاقىت بەر، ۋاقىت توشقاندا كىرىپ يـېگەن، » رگە ئاندىن يېنىدىكىلە. دېدىم

دەپ تـاپىالپ ئىشـىكنى قۇلـۇپالپ چىقىـپ « يېمىگەنلىكىگە قارا، يېمىگەن بولسا قـامچىال 

ئاياق تىۋىشلىرى يوقاپ، يىراققا كەتكەنلىكىگە ھۆكـۈم قىلغانـدىن كېـيىن، ئـۇنى . كەتتى

ڭ سـېنىكېيىن ئەسكەر كېلىـپ تامـاق قاچى ئەدىيالنىڭ ئاستىغا تۆكىۋەتتىم، ئون مىنۇتتىن

 . قۇرۇق ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ئېلىپ چىقىپ كەتتى

 .شۇنداق قىلىپ مەن يەنە بىر مۇدھىش كېچىنى باشتىن كەچۈردۈم

سافۋات مەجىد ئىسىملىك ھەربى فورما كىيگەن بىـر  سەھەردە،ئون بىرىنچى كۈنى    

. دىئىـ ى بـارياردەمچىسدېگەن  مەبۇددوختۇرنى باشالپ كىردى، دوختۇرنىڭ يېنىدا ئابدۇ

گەن كــۆرۋە بەدىنىمنىــڭ ئىششــىپ كەتكىنىنــى  پۇتلىرىمـدىن ئېقىۋاتقــان قــان، يىرىڭنــى 

ئانـدىن . دېـدى« پۇتىـدىكى يىرىڭنـى سـىق، يـارىلىرىنى تـاڭ » دوختۇر ياردەمچىسـىگە 

نىڭ شۇنداق قىلىپ ئىككـى ئەسـكەر. سافۋاتقا دوختۇرخانىغا بېرىشىم كېرەكلىكىىنى دېدى

 (باشقىالر بۇ يەرنى مال دوختۇرخانىسى دەپ ئاتىشـىدىكەن)نازارەتچىلىكىدە دوختۇرخانىغا

كەلـــدۇق، دوختۇرخانىـــدا بىـــر كـــۈن تـــۇرۇش جەريانىـــدا بىرئـــاز يېـــنىكلەپ قالـــدىم، 
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ئۈچۈن يېـنىكلەپ قالـدىم،  مۇھىت ئالماشتۇرغىنىمئىسكەنجىدىن قۇتۇلغىنىمدىن ئەمەس، 

ئويالپ ئالالھقا شۈكرى ئېيىتتىم، يارىلىرىمنىڭ بىرئاز ياخشى  دوختۇرخانىدا ئىكەنلىكىمنى

بولىشــىغىچە دوختۇرخانىــدا قالدۇرىشــىنى تەمەننــا قىلــدىم ۋە بــۇ گــۈزەل خىيــالالر بىــلەن 

 . ندۇردۇمھۇكۆڭلۈمنى بىردەم بولسىمۇ ئا

رەھىمسىزلەر كېلىـپ خىيـالىمنى يـوق قىلـدى، ! شۇنداق، ھايات! بىراق بۇ ھايات    

نىڭ يېنىغا ئاپاردى، ماڭغۇدەك مادارىم يوقتى، ئەممـا بەدىران شەمسىھەقىقەتكە، ئاچچىق 

نېمە چارە؟ ئارقامدىن كېلىۋاتقانالر قامچىلىرى بىـلەن تەھـدىت سـېلىۋاتاتتى، قەدەملىـرىم 

مەن يېــرىم يولــدا يىقىلىــپ ئاســتىالپ قالســا پۇتلىرىمغــا، بەدەنلىــرىمگە قامچــا تىگەتتــى، 

ى شەمسـىردە سـۆرەپ ئېلىـپ ماڭـدى، ئـۇالر نۆۋەتلىشـىپ سـۆرەپ بىـر ئەسـكەر يە. قالدىم

 .ڭ ئالدىغا ئەكەلدىسېنىبەدىراننىڭ ئىشخانى

چىرايلىـرى ئۆزگىرىـپ، قـوۋزىلىرى  ئۇنىڭسافۋاتقا ۋارقىراشـقا باشـلىدى، ئۇ مېنى كۆرۈپال

تـۇردى، ئۇنىـڭ بـۇ تـۇرقى   ۋەھشىيلىك چىقىپ تۇرغان كـۆزلىرىنى ماڭـا تىكىـپ، كۆپۈپ

ئـاس بـۇنى، » بارمىقى بىلەن مېنى كۆرسـىتىپ ئۇ  .مۈشۈك ياپىالققىال ئوخشايتى ەينى بەئ

 . دەپ بۇيرۇق قىلدى« بەش يۈز قامچا ئۇر 

 .ى بەدىران ئۆزى كەشىپ قىلىۋاتىدۇشەمسىلۇقنى ۇاۋۇزبۇ  ؟لۇقۇاۋۇزبۇ نېمىدىگەن 

غـا قولى سـېنى، قامچىئۇالر مېنى ئېسىپ قويدى،سافۋات يەڭلىرىنى تـۈرۈپدېگەندەك 

،بەش يـۈز قامچـا، شـۇنداق، بەش يـۈز ئېلىپ باشلىقىنىڭ پەرمانىنى ئورۇنداشقا باشلىدى

 !قامچا، ماڭا ياردەم قىل ئالالھىم

ــران شەمســى ــا  بەدى ــا ســېنى قۇتقۇزســۇن، » بولس ــڭ قەيەردە؟ بولس ــالالھ دېگىنى ئ

 .دېدى« ئابدۇناسىردىن ياردەم سورىغان بولساڭ سېنى قۇتقۇزاتتى، ھازىرال 

بىر ئىساننىڭ ئاغزىدىن چىققۇسىز كۇفۇرالر، ئىسيانالر، كاشكى قـۇل ئىكەنلىكىنـى  مۆئمىن

 . بىلگەن بولسىچۇ بۇ زالىم، بۇنداق گەپلەرنى قىلماس ئىدى
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قامچىالشمۇ ئاخىرلىشىپ يەرگە چۈشۈرۈلدۈم، ئەمما قانداقمۇ ئۆرە تۇراالي؟ پۇتۇمدىن قـان 

بىردەمـدىن . رىـدىبۇي ەمـلەپ مېڭىشـنىئورنۇمـدا تـۇرۇپ قەد بەدىران شەمسى. ئېقىۋاتىدۇ

ن زىيادە ھېرىپ كەتكەنلىكتىن تامغـا يۆلىنىۋالمـاقچى بولـدۇميۇ،تۇرالماي دېدىكېيىن ھەد

سـافۋات مېنـى تارتقۇشـالپ تۇرغـۇزدى ئەممـا يەنە يىقىلىـپ يېتىـپ .يىقىلىپ يېتىپ قالدىم

 .قالدىم

» مېنـى كـۆرۈپال  ى ۋەبەسـيۇنى كىـردبۇ ۋاقىتتا ئەس سىجنۇل ھاربىنىڭ مەخلۇقى ھەمـزە 

 . دېدى، شۇ ھامان ھوشۇمدىن كەتتىم«  باشلىق ئۇ ئويۇن قويىۋاتىدۇ 

، قولۇمدا ئوكۇل مېڭىۋاتاتتى، بىر ئىستاكان لىمون سـۈيى ئۇالر دوختۇر چاقىرىپ كېلىشتى

 .بەردى، ئىچتىم

 :بەدىران شەمسى  

بىــز تەلەپ كۆرىۋاتىســەن،جاھىللىق قىلىــش ســاڭا ھــېچ پايــدا ئېلىــپ كەلمەيــدۇ،  -

يەنە ئاسـىمەن، ئـۈچىنچى، تـۆتىنچى  ئىككىجـى قېـتىم  سېنى  بولمىساقىلغاننى دەپ بەر،

ســەن گۇۋاھلىــق بەرمىگــۈچە بــۇ ئىشــالر .قېــتىمغىچە ئاســىمەن  -244قېــتىم ، ھەتتــا 

داۋاملىشىدۇ، بىزنى ھېرىپ قاالمىكىن ياكى بولدى قىالرمىكىن دەپ ئويالپ قالما، پەقەتـال 

ىۋاتىمىز، چۈشنىۋاتامسەن؟ سېنى تىرىك پېتى كۆمۈشتىن بىزنى ھـېچكىم ساڭا پۇرسەت بېر

 .توسۇپ قااللمايدۇ

 .ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ، ئالالھقا شۈكۈرلەر بولسۇن -

 .ئۇ غەزەپ بىلەن ۋارقىرىدى

 .بۇ ئۇسلۇپ بىلەن، بۇ شەكىلدە ماڭا گەپ قىلما، بۇالرنى ئاڭالشنى خالىمايمەن -

 :كىشى مېنى يۇمشىتىپ قويدى  ئىسىملىك لىلخې ئارقىدىنال ھەسەن 

مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر "خانىم، ياخشىراق ئويالڭ،ئۆزىڭىزگە ئىچىڭىـز ئاغرىسـۇن، -

ئۇالرنىڭ ھەممىسـى ئـۆز كويىـدا،ئۆزىنى دىكى ھېچكىم سىزنى قۇتقۇزالمايدۇ،" ئۇيۇشمىسى
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 .قۇتقۇزۇشنىڭ ئويىدا

 :پقەلەم ئەكىرگۈزۈزۈ -ئۇ بۇگەپلەرنى دېگەچ قەغەز

قېرىنداشـــالرنىڭ  نســـافۋات، بـــۇنى دوختۇرخانىغـــا ئاپـــار، ئـــۇ يەردە مۇســـۇلما -

سۈيسقەستنى قانداق پىالنلىغانلىقىنى، ئۇالر بىلەن قانداق تونۇشقانلىقىنى، ئابدۇناسىرنى 

ۋە ئۆزى تونۇيدىغانلىكى ھەممە مۇسۇلمان ياشـنىڭ  ئۆلتۈرۈشنى قانداق پىالنلىغانلىقىنى ،

 .ى، دېديازسۇن ئىسمىنى

دوختۇخانىغا بارغۇچە سافۋات كەينىمـدىن تېـز مـاڭ دەپ تەھـدىت سـېلىپ كەلـدى، 

، دەلدەڭشىپ ، ئالدىرماي مېڭىۋاتـاتتىمئەمما ماڭالمايتىم، ئايىقى چىققان كىچىك بالىدەك 

تېــز ماڭالمىغانســرى ســافۋاتنىڭ ۋەھشــىيلىگى تۇتــاتتى، ئــۆرە تۇرغــۇزۇپ قويــاتتى ۋە بــۇ 

دوختۇرخانىغا قانـداق كەلگىنىمنـى، يـولنى . ايدىلىق دەيتىپۇتۇڭنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن پ

ئـاخىرى دوختۇرخـانىغىمۇ كەلـدۇق، قولۇمغـا قەغەز . قانداق ماڭغىنىمنى بىر ئالالھ بىلىدۇ

نېمە يازىـدىغانلىقىڭنى بىلىسـەن، پەلسـەپە خالىمـايمەن، يـاز ، » بىلەن قەلەمنى بېرىپ 

ــانچىلىقالرنى، ئ ــاز، مۇســۇلمان قېرىنداشــالرنى، يالغ ــۈرۈش پىالنىنــى ي ابدۇناســىرنى ئۆلت

 . دەپ ئىشىكنى يېپىپ چىقىپ كەتتى« چۈشەندىڭمۇ؟ 

خەتمـۇ بىـر   قەلەم تۇتقـۇدەك، خەت يـازغۇدەك مـادارىم يـوق ئىـدى،  قوللىرىم ئىششىپ،

قەلەمنىـڭ قەغەزگە تەگمىگەنلىكىنـى . يازمىدىم، سافۋات قەغەزنى ئـېلىش ئۈچـۈن كەلـدى

دەپ « ڭا قويـۇپ قـويىمەن، ئـۆزۈڭنى قۇتقـۇز، چۈشـەندىڭمۇ؟قەلەمنى يەنە سـا» كۆرۈپ 

 . يەنە چىقىپ كەتتى

بار كۈچـۈم بىـلەن قەلەمنـى قولۇمغـا ئېلىـپ يېزىشـنى باشـلىدىم، ئـۈچىنجى كـۈنى ھەمـزە 

ھۇشۇمدىن كېتىش، ھۇشۇمغا كېلىش  .بەسيۇنى كېلىپ، قەغەزلەرنى ئېلىپ چىقىپ كەتتى

بىرخىـــل ھـــالەتتە ئەممـــا . كـــى كـــۈن ئـــۆتتىدېگەنـــدەك ئىشـــالر تەكرارلىنىـــپ يەنە ئىك

   .تۇرالمايتىم،تۇرسام پۇتۇم ئاغرىيدۇ، ياتسام بەدىنىمدىكى يارىالر ئاغرىيدۇ
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، ئېلىـپ ماڭـدىنىـڭ يېنىغـا بەدىران ىشەمسىئەتىسى سافۋات مېنى ئىككى ئەسكەر بىلەن  

 ىشەمسـى .بىر توختاپ،بىر مېڭىپ ، سافۋاتنىڭ بۇيرۇقى بويىچە قەدەملەپ مېڭىپ كەلدىم

قەغەزلەرنــى  نىــڭ ئىشخانىســىغا كىرســەم،ئۇ ماڭــا غەزەپ بىــلەن تىكىلىــپ تــۇرۇپبەدىران

؟ رنۇڭغا سۇ كىرمىـدىمۇبۇئىتنىڭ بالىسى، ھۇ » ، ئاندىن پ تاشلىۋەتتىپارچە قىلى-پارچە

 . دېدى« !ھەمزە، بۇنى يەنە ئۇر قۇرۇق گەپلەر،نېمە ئۇ يازغىنىڭ ؟ ھەممىسى 

 ئـۇنى ئەڭ ياخشىسـىباشـلىق، »  زە مەسلىھەتلىشـىۋالغاندەكالخېلىل بىلەن ھەمـھەسەن  

ران ســافۋاتقا ئىتالرنــى بــۇ يەرگە ىــبەد ىشەمســىدېيىشــىگە « ئىتالرنىــڭ يېنىغــا ئــاپىرايلى

 ھايالشــىمايال ســافۋات قۇيــۇن تــازدەك يــۈگىرەپ چىقىــپ كېتىــپ ، ئەكىلىشـنى بۇيرىــدى، 

كــى ئىــت ماڭــا قــاراپ ئېتىلىــپ ئىك .ياردەمچىسـى بىــلەن بىــردىن ئىتنــى يىــتىلەپ كىــردى

ئىھ ئالالھ، ئەرزىيەتنى يەتكۈچە تـارتتىم، تېخىمـۇ ئېغىرىنـى » كۆزلىرىمنى يۇمۇپ كەلدى،

دەپ دۇئا قىلدىم، ئىتالر بەدىنىمنى تاالشـقا، نە ئـۇدۇل كەلسـە شـۇ يەرنـى « بەرمىگەيسىز

ېنىشـقا ئـاۋالقى تايـاق يەتمىگەنـدەك پۈتـۈن بەدىـنىم ئـوت بولـۇپ ي. چىشلەشكە باشلىدى

ران ھاقارەتلىرىنى داۋام قىلدى، ىبەد ىشەمسىبىر تەرەپتىن ئىت، بىر تەرەپتىن . باشلىدى

ئىتالر ئۈچ بولدى، ئىككىسى بەدىنىمنى چىشلىدى، سـافۋات بولسـا ھاقـارەتلەپ جېنىمنـى 

 .سىقتى

قامچـا ئىتالرنـى ئېلىـپ كېتىـپ  بەدىـران شەمسـىئىتالرنىڭمۇ كار قىلمىغانلىقىنى كۆرگەن 

 . ن ئۇرۇشقا بۇيرىدىبىلە

 رۇخسـەت قىلسـىڭىزباشلىق، » غا بەدىران شەمسىدوختۇر كېلىپ يارامنى كۆردى ۋە  

 بەدىـران شەمسـىبۇنى ئاڭلىغان « تاياقنى ئەتىگە قويسۇن، بۈگۈن ئەھۋالى يار بەرمەيدۇ 

، ئۇنىڭ جەسـىتىنى كۆتـۈرۈپ ئاپىرىپ سوالپ قوي كامىرغانۇمۇرلۇق -12ئۇنى » ھەمزىگە 

 .دېدى«  غا كەلگەيسەنئالدىم

مېنى ئۆرە  بۇرۇن بۇ كامىرغا كىرىپ باقمىغان ئىكەنمەن،دى ،كامىرغا ئەكىرنۇمۇرلۇق  -12
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بېشىمنى كۆتۈرۈپ ئالدىمدىكى مەنزىـرىگە قـاراپ ھەيـرانلىقتىن تـۇرۇپ . تۇرۇشقا بۇيرىدى

ەرىپىـدە ، تـۆت تيالقۇنىئوت كۆيىۋاتقان  ىدا سئوتتۇر بۇ كامىرنىڭنۇمۇرلۇق  -12 قالدىم،

ئەسكەرلەردىن . بىردىن ئەسكەر، ھەر بىرىنىڭ قولىدا بىردىن جاننى كۆيدۈرىدىغان قامچا

ـــى ئوت ـــى مېن ـــدىبىرس ـــقا بۇيرى ـــا يېقىنلىشىش ـــى  ،ق ـــام مېن ـــەلال يىراقالشس ـــوتتىن س ئ

ئوت زەھەرلىك يىالنغا  قايسى ئەسكەرنىڭ يېنىغىراق كېلىپ قالسام شۇ ئۇراتتىقامچىاليتى،

ۇمنى ۋۇجـــۇدقولـــۇمنى، ئـــوت يـــالقۇنلىرى ، ن مېنـــى چىرمـــايتىئوخشـــاش ھەرتەرەپـــتى

 .ىچە مۇشۇ ھالەتتە تۇردۇمك، ئىككى سائەتەتتىكۆيدۈر

يـــاز، جامـــال ئابدۇناســـىرنى ئۆلتـــۈرۈش »  جـــارقىراپ -ھەمـــزە كېلىـــپ ۋارقىـــراپ

 «كۆيۈپ ئۆلىسەن  قا ئىتتىرىۋىتىمەن،نلىرىڭنى ياز، بولمىسا مۇشۇ ئوتپىال

ق بىــلەن بىــر قارىــدىم،ۋارقىراي دېــدىم ئــاۋازىم چىقمىــدى، ئۇنىڭغــا ســوغۇققانلى   

قىستاقالر مېنىڭ بەرداشـلىق بېـرىش چېكىمـدىن  -بۇ قىيىن. يىغالي دېدىم ياش چىقمىدى

ھۇشــۇمدىن كەتــتىم، كــۆزۈمنى ئاچقىنىمــدا ئــۆزۈمنى دوختۇرخانىــدا . ئېشــىپ كەتكەنىــدى

 .كۆردۈم
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 بىر مەيدان وئيۇن

 

ئۇالر مېنى دوختۇرخانا ياتىقىدىن يـاالپ ئېلىـپ ماڭدى،ئىشـىك  دەبىر كۈنى ئەتىگەن

ســىرتىدا بىــر تــوپ مۇخپىرنىــڭ رەســىمگە تــارتىش ئۈچــۈن تەييارلىنىــپ تــۇرغىنىنى 

ۇالر مېنى بىر ئورۇندۇقتا ئولتۇرغۇزۇپ ،پۈتـۈمنى مىنگەشـتۈرۈپ،تاماكا چىشـلەپ كۆردۈم،ئ

 .مۇشۇ ھالەتتە رەسىمگە تارتقۇدەكمىش .تۇرۇشقا بۇيرىدى

ـــ"   ـــا قول ـــدىن مەن تاماكىغ ـــۇمكىن ئەمەس، بىرىنچى ـــۇ م ـــۈزمەيمەن، ب ۇمنى تەكك

،تامـاكىنى ئالىسـەن قـورال تەڭلەپ دېـدىم، ئارقىمـدىن" ئىككىنچىدىن تاماكا چەكمەيمەن

" قولۇڭدىن كەلگەننـى قىلىـش، مەن ھەرگىـز ئۇنـداق قىلمـايمەن"تەھدىت سالدى،  دەپ

 .دېدىم

ڭەمگە تەڭلەپ تۇرۇپ يەنە قىستىدى، ھېچقانداق قىلىپ قامچا بىلەن ئۇرۇپ، تاپانچىنى مى

 .ىر قانچە پارچە رەسىمگە تارتقۇزدىمېنى بويسۇندۇرالماي، مۇنداقال ب

ى كۈنى مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا قارشى تېلىۋىزوردا لىكسىيە سۆزلىشـىمنى تەلەپ چئىككىن 

ــدى ــۋىزوردا لىكســىيە سۆزلىســەم :" مەن . قىل ــال ئابد ،ئەگەر تېلى ۇناســىر مۇســۇلمان جام

ــى ق ــالمغا قارش ــالرغا، ئىس ــدۇر ېرىنداش ــر خائىن ــان بى ــۇ ! چىقق ــالر ئ ــۇلمان قېرىنداش مۇس

ڭغـا قارشـى چىقىمىز،ئـۇ قۇرئـان كەرىـم شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنى چەتكە قـاقتى سېنىئۇيۇشمى

ئـۇ . دېـدى ھەرىـكەت دىنـى ئارقىلىق دۆلەتنى ئىـدارە قىلىشـنى قـاالقلىق، ئەكسـىيەتچىل

قوبـۇل قىلـدى،ئۇ بىـر دىنسـىز،بىز  سـېنىنىزاملىرى ۋە ئـاتئىزىم تەربىيى-شىمالنىڭ قانۇن

 . دېدىممەن دەي« !شۇڭا ئۇنىڭغا قارشى چىقتۇق

نېمىنــى تەلەپ قىلســاق شــۇنى سۆزلەيســەن، بىــز  ســاڭا نــېمە دېســەك،  بىــز "ئــۇالر

 .ېدىد"كەينىڭدىن تاپانچىنى تەڭلەپ تۇرىمىز، شۇ چاغدا دېمىگىنىڭنى بىر كۆرەي 

ــاغزىمغىمۇ تۈن»  ــدىم، ئ ــاكىنى تۇتمى ــان، مەن تام ــلەپ تۇرغ ــورالنى تەڭ ــۇ ســىلەر ق ۈگۈنم
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مـۇخپىرالر ھەممىنـى كـۆرۈپ تـۇردى، بۈگـۈن مېنــى  سـالمىدىم،ھېچنىمە قىاللمىـدىڭالرغۇ؟

 .دېدىم"بىز قۇرئان ئۈممەتلىرى ياق ، ئالالھ بىلەن قەسەمكى، يالغان سۆزلەتكۈزمەكچىمۇ؟ 

 .ەنە ئۇرۇپ، كامىرغا سوالپ قويدىئۇالر ئامالسىزلىقتىن مېنى ي

ئۆزۈمــدىن ســورايمەن ئەممــا -ئال كېلىــدۇ، ئــۆزۇبىــر ســ كالالمغــائۇزۇنــدىن بېــرى     

 .جاۋابىنى تاپالمايمەن

ئەسلىدە تۇتۇلغىنىمغا نىسبەتەن بىر گۇنـاھىم بولىشـى، كـونكېرت بىـر گۇنـاھتىن    

شكە بۇيرۇق قىلغـانلىقىمنى، تۇتۇلغان بولىشىم كېرەك ئىدى، جامال ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈ

ھەتتا بۇ ئىشالرنى مېنىڭ پىالنلىغانلىقىمنى بارلىق تەپسىالتلىرى بىلەن ئېـنىقالپ چىقتـۇق 

گۇناھ ۋە گۇناھكار . دەيدۇ، يەنە بىر تەرەپتىن مېنى بۇ ئىشالرنى ئېتىراپ قىلىشقا زوراليدۇ

ەلەپ قىلىـدۇ؟ ئـۆزلىرى ئېنىق بولسا مەندىن نېمىشقا بۇنداق يالغان گۇۋاھلىق  بېرىشـنى ت

ئىسپات تەلەپ قىلىدۇ؟ بۇ تۇتۇشالر، بـۇ -ئويدۇرغا جىنايەت ئۈچۈن مەندىن نېمىشقا دەلىل

قىستاقالر باشقا بىر مەقسەت ئۈچۈن شۇنداق ئەمەسمۇ؟ ئىسالمغا جەڭ ئـېالن -ۋەھشى قىيىن

 بۇزغۇنچىلىق قىلىش ئۈچۈن ئەمەسمۇ؟دىنى ئەھكامالرغا قىلىش ۋە 

ھەيــران بولغــان  نىــڭ يېنىغــا ئاپــاردى، مېنــى كــۆرۈپالبەدىران ىشەمســى يەنەئــۇالر مېنــى 

ـــپ ـــاپەتكە كىرۋىلى ـــاتمۇ؟ ســـەن ! ۋوي»  قىي ـــېخىچە ھاي ـــزەگە  ت ـــۈكىنى ئەكەل ھەم ئۆل

 .دېدى« دېمىدىممۇ؟ 

، بەجـا كەيسـىزيـول كۆرسەتس كەچـۈرۈڭ، ،باشـلىق»  ەھەمزە ئۆزۈر تىلىگەندەك قىياپەتت

 . دېدى« كەلتۈرۈشكە تەييارمەن 

 .دېدى " ەياز:" ماڭا بەدىران شەمسى

ئـالالھ يولىـدا شـېھىد ، ىـۋەتھەقىقەتتىن باشقا بىر نەرسە يازمايمەن، خالىسـاڭ ئۆلتۈر»  

 . دېدىم« بولۇشقا رازىمەن

» . دېـدى« لىكنى نېسـىپ قىلمـايمىز شـېھىدساڭا بـۇ » سۆزگە ئارلىشىپ  خېلىلھەسەن 
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جـاۋابىم ئۇنىـڭ . دېـدىم« ىنىنى بېرىـدۇ لىكىنى ئالالھ نېسـىپ قىلىـدۇ، ئـۇ خـالىغشېھىد

ڭ ھـازىر نىسـى، ئۇ ئۆزىنىڭ خۇدايەنە بەش يۈز قامچا ئۇر:"زىتىغا تەگكەن ئىدى، سافۋاتقا

ھەقىـقەتەن بەش يـۈز قامچـا ئـۇ مەلئـۇنالر مېنـى . دېـدى" كىملىكىنى ئوبدان بىلىۋالسـۇن 

 . ئۇردى

دىن كېــيىن قانـــداق قامچىـــ 144يىرىــڭ ئىچىـــدە قالغــان ئىنســان -ھالســىزالنغان،قان

 .، سۆرەپ كامىرغا ئاپىرىپ قويۇشتىبولماقچىدى؟ ئۇالر ئۇرۇپ بولۇپ

ئۈسـتەلنىڭ  ى بەدىـرانشەمسى ئاپاردى،  نىڭ يېنىغابەدىران شەمسىئۇزۇن ئۆتمەيال يەنە   

ئولتۇرە،ســەن بىزنىــڭ يــۈرىكىمىزنى تاشـــتىن »  :قنى كۆرســىتىپيېنىــدىكى ئورۇنــدۇ

ئەھۋالىڭـدىن ئەمىلىيەتـتە بىزمـۇ  سـېنىڭان دەپ قالغانسەن،ان، ،سىزىمىنى يوقاتقيارالغ

ــدۇر ئەزھەر ئۇنىۋىرســتىتىنىڭ مــۇدادامتەســىرلىنىمىز، مېنىــڭ  «  پىشــقەدەملىرىدىن بىرى

 ىــپ يەنە ارىشــىمدىن تېرىكنەزىرىــدە قارىــدىم، ئــۇ بــۇ ق مەنسىتمەســلىك ئۇنىڭغــا. دېــدى

 . دېدى« ئاپار  كامىرغانۇمۇرلۇق  -51ئۇنى ھەمزە، »  غالجىرالشتى ۋە

،تۆمـۈر ھـالقىالر تال تۈۋرۈك ۋە ئۈستىدە يەنە توغرىسىغا قويۇلغان  1بۇ كامىرنىڭ ئىچىدە 

قامچـا بىـلەن  دېمەك بۇ دار يـاغىچى ئىـدى، مېنـى. ئورۇنالشتۇرۇلغان بىر ياغاچ بار ئىكەن

 ،ئورۇنـدۇقنىڭ ئۈسـتىگە چىقىپ،ھالقىغـا ئېسـىلىپ تۇرۇشـقا بۇيرىـدى ئۇرۇپ مەجبۇرالپ

ئـون  .ندىن ئېسىلىشىمغا ئورۇنـدۇقنى ئېلىـۋەتتى ،مەن ھـاۋادا ئېسـىلىپ تـۇرۇپ قالـدىمائ

يەنە  ئـۇرۇپيەنە قامچـا بىـلەن  لەرمىنۇتتىن ئارتۇق تۇرالماي يىقىلىپ چۈشتۈم، رەھىمسىز

شۇنداق ئېسـىپ قويـدى،يەنە يىقىلـدىم،يەنە ئاسـتى، بـۇ خىـل قىينـاش تەخمىـنەن ئـۈچ 

 .سائەت داۋامالشتى
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 ۇئلۇغلىقى ۋە باتىلنىڭ رەزىللىكى ەقنىڭھ
 

ــڭ ئىشخانىســىغا ئېلىــپ كەلــدى، شەمســىئــۇالرمېنى يەنە      ىشەمســىى بەدىراننى

نىــڭ مېنــى يېزىشــقا ، ئانــدىن جېلىــل ئەددىيىــب ۋە ھەســەن خېلىلئولتۇرۇشــقا بۇيرىــدى

 .مەجبۇرلىغانلىرىنى يېزىشقا بۇيرىدى

ھەممنى بىلدۇق، مۇسـۇلمان » ئۇ . دىمدې« بىلمەيدىغان ھېچنىمىنى يازمايمەن » ئۇالرغا 

 .دېدى« قېرىنداشالر ھەممنى ئېتىراپ قىلدى، ئۇنىڭغا ئارخىپالرنى ئوقۇپ بەر 

، قۇتـۇب سـەئىدئابـدۇلئەزىز، ئەھـمەد ئابدۇلمەجىـد،  ىـدئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىل، مەج» 

ــازەلى،  ــد ئاشش ــارافە، ئابدۇلمەجى ــەبرى ئ ــۇھەممەت ھەۋۋاش، س ــاۋى،  فەرۇخم ئەل مىنش

دىيىـب، ئەلـى  لـل ئەدېلىقايتـا ئوقـۇدى، ج-ى قايتـائارخبلىرىنالرنىڭ «  سى مۇستافامۇر

ــۇدى، ــى ئۇق ــدا ۆچ ھەيرانلىقتىنئاشــماۋىنىڭ دېگەنلىرىن ــتىم، ئاخىرى ــۈپ كەت ــىچ  شەمس

ئەمـدى بۇالرغـا نـېمە » بېشىنى لىڭىشتىپ ، كۆزلىرىدە ئىشـارەت قىلىـپ تـۇرۇپ  بەدىران

 دېدى« سەنكىن؟يدە

شـالرنىڭ مۇسـۇلمان قېرىندا» ئـۇ يەنە . دېـدىم« ۋە تـۆھمەتيالغان مىسى بۇنىڭ ھەم»  

؟ بـۇ ئىشـنىڭ ەمـدىغۇ ئىتىـراپ قىالرسـەنئ ۇرىۋاتقانلىقىڭنىباشق ىرتتىنسۈيقەستىنى ئاست

نىـڭ سـۆزلىرىنى ھۇدەيبىل، ېلىـج. ىقىڭ ئېنىڭ بىلىنىـپ تۇرۇپتـۇئارقىسىدا سېنىڭمۇ بارل

 .دېدى« ! ئوقۇ

« ؟خوش، بۇنىڭغـا نـېمە دەيسـەن»  بەدىران شەمسىدىن كېيىن ئوقۇدى، بىرئازېلىل ج 

مۇسـۇلمان قېرىنداشـالرنىڭ » لغا قـاراپ ېلى، جاۋاپ قايتۇرمىدىم، ئاندىن جدەپ سورىدى

ڭ بىرىنىـ ېلىـلدېـدى، ج« نىڭ سـۆزلىرىنى ئوقـۇ قۇتۇب سەئىدبولغان  يېتەكچى ئۇستازى

تۈگىگەنـدە  .ىرىنى ئوقـۇپ بولـدىىقرارنامىلڭ ئسېنىئۇالپ ئوقۇپ ،ھەممى كەينىدىن بىرنى

 :يەنە سورىدى بەدىران شەمسى
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 بۇنىڭغا ئەمدى نېمە دەيسەن؟ تەلەپ قىلغانلىرىمىزنى يازامسەن ياكى؟ - 

 .ياق، بۇنىڭ ھەممىسى يالغان -

 سەن زامانىمىزنىڭ پەيالسوپى بولغاندىكىن دەپ باقمامسەن؟ت؟ ئەمىسە قايسى راس

ئاغزىدىن ئەلى ئاشماۋىنىڭ بۇ سۆزلەرنىڭ ھەممىسى  سۆزلەرنىڭ ئورامىغا قارىغاندا، -

ا قېرىنداشالرمۇ ھەق يولىنىڭ ، باشقچىققان،ئەمما ئىشىنىمەنكى ئۇمۇ چوقۇم مەجبۇرالنغان

ن بـۇ نەرسـىلەرنىڭ ئۇالرنىڭ نامىدا يېزىلغـا .تەرەپدارلىرى، دىندا مۇستەھكەم تۇرغۇچىالر

 .ى يالغانھەممىس

ئەلى ئاشـماۋىنى چـاقىر ۋە ئىتالرنـى تەييـار  !ھەمزە ؛قامچىالئېسىپ  بۇنى  !سافۋات -

 .قىل

چـاچلىرى ينەك ، يىـپەك كـۆ دى، ئۇچسـىدا پـاكىز، دەزمالالنغـانى ئاشـماۋى كەلـئەل

 ئۆزۈمنىـڭنى كـۆرۈپ بېشىدا ھېچ بىر تاياق يېگەندەك ئاالمەت يوق، ئـۇ-تاراقلىق، ئۈستى

. سېلىشـتۇردۇم مغا كەلتـۈرۈپ ۋە باشقا مۇسـۇلمان قېرىنداشـالرنىڭ ئەھـۋالىنى كـۆز ئالـدى

يالغــان  ئالالھنىــڭ ئامــانىتىگە خىيــانەت قىلىــپ، مــۆئمىنلەرگە قارشــى  ئــۇ چۈشــەندىمكى

ــۇ،  ــۇپ كېتىپت ــلەن ئوخســاش بول ــۇ پاســىق، زالىمــالر بى ــۇ، ب  ىشەمســىگۇۋاھلىــق بېرىپت

ــــڭ غالچىســــى،ئەبەدىران ــــنى ــــن ۋە ئ ــــمەت، دى ــــدىغان  ادىمىيلىكنىخالق، قىم بىلمەي

 . ئىتلىرىدىن بىرى بوپتۇئابدۇناسىرنىڭ 

 :دىن ئۇنىڭ بەدىران شەمسى

نـېمە  ئۇنىڭـدىن زەينەبنـى ئەڭ ئـاخىرقى قېـتىم كۆرگىنىڭـدە ،قېنى دېگىـنە ئەلـى -

 ئالدىڭ؟ ساڭا نېمىلەرنى دېدى؟ 

 ېرىـپ بـۇب جـۈنەيماڭـا مىـڭ :" ئەلى قىلچە ھېيىقماستىن جاۋاپ بېرىشـكە باشـلىدى

پـۇلنى غەداغـا بېرىـپ ئۈچـۈن يەتكۈزىلىشـى ىگە ىسـئائىل قۇتـۇبياكى  ھۇدەيبىپۇلالرنىڭ 

يـــاكى ھەمىـــدە بىـــلەن  غەداام ســـتۇتۇلـــۇپ قالئالىمـــادىس مەن ى ئېيتتـــى ۋە ۇمنقويۇشـــ
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 " ىلىسـىزب  پۇل كېرەكلىك بولۇپ قالسا ،پۇل ئورنىنى ئـۆزىڭىز  ڭ،ئەگەر سىلەرگەكۆرۈشۈ

 دېدى

 :مەندىن سورىدى بەدىران شەمسى

سـەن نېمىـدىن ئىـدى؟  پـۇل بـار قانچىلىـك يېنىڭـدائەينى چاغدا سېنىڭ زەينەب، -

 ئەندىشە قىلغان؟

ۋە ســۇداندىكى مۇســۇلمان  ئىــدى، ســەئۇدى ئەرەبىســتانبــار   جــۈنەيتــۆت مىــڭ  -

ــۇلالر ــدى،بۇ پ ــۇلى ئى ــق پ ــۇرغان ئەزالى ــالر تاپش ــان ئەزاال قېرىنداش ــۇپ قالغ ــڭ تۇتۇل رنى

نى تۆلىۋىلىشى ئۈچۈن يـاردەم ، بالىلىرىنىڭ ئوقۇش پۇللىرى سېنىڭ ئۆي ئىجارىسېنىئائىلى

، ئالــدىڭالردا تۇرغـان مۇنــۇ جانابقــا مىــڭ يىلـى ھېيىتتــا، ئــۆتكەن قىلىشـقا ئىشــلىتىلەتتى

بېرىپ ئابـدۇلفەتتاھ ئىسـمائىلغا تاپشـۇرۇپ بېرىشـكە بۇيرىغانىـدۇق،ئۇ بـۇ پـۇلنى  جۈنەي

  . ېرەتتىچاقىسىز قالغان ئائىلىلەرگە بۆلۈپ ب-ئېگەبەختسىزلىككە ئۇچرىغان، 

 :يەنە سورىدى بەدىران شەمسى

 نىڭ ئۆيىدە نېمە يىدىڭ؟غەززالىئەلى، ئەڭ ئاخىرقى قېتىم زەينەب  دېگىنە -

پولو يىگەنىدىم شۇ چاغدا زەينەب خانىم ماڭا تارتىنماي يەڭ، ئالالھ ئاسانلىق بېرەر  -

 .دېگەنىدى

 ھە بولدى، ئەمدى سەن چىقىپ كەتسەڭ بولىدۇ -

نىــڭ ھامىســىدە بىــخەتەر ۋە راھەت چىقىــپ دىرانبە شەمســىئەلــى چىقىــپ كەتتــى، 

 .كەتتى

يەنە ھەمزىگە ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىلنى ئەكىلىشنى بۇيرىدى، ھەمـزە  بەدىران شەمسى

چىقىپ كېتىپ بىر نەچـچە مىنـۇتتىن كېـيىن ئابـدۇلفەتتاھ ئىسـمائىلنى ئەكەلـدى، ئۇنىـڭ 

ەھلىنىـڭ نـۇرى بـار ئىـدى، ۋە تەۋھىـد ئ بـاتۇرلىقىنى ساغالم مۆئمىنلەرنىڭ چېھرىدە ئىما

قىسـتاق ۋە زۇلـۇم -قىـيىن ىنبېشـىد-ئۈسـتىيىرتىق كۆك بىر كۆينەك كىيىۋالغـان بولـۇپ، 
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دەپ سـاالم « ئەسسـاالم ئەلەيكـۇم » كىرىپال مېنى كـۆرۈپ ئۇ  .تۆكۈلۈپال تۇراتتى ئىزنالىرى

 . بەردى، مەنمۇ ساالم قايتۇردۇم

 :ئۇنىڭدىن سورىدى بەدىران شەمسى 

نىڭ ئۆيىدە نېمىش قىالتتىـڭ، نېمىشـقا ئۇنىـڭ غەززالىتاھ، سەن زەينەب ئابدۇلفەت -

 ئۆيىگە باراتتىڭ؟ 

 ئۇنىـــڭ بىـــلەن بىـــرگە ،ئالالھنىـــڭ دەرگاھىـــدا بىـــز ئىســـالمىي قېرىنداشـــالرمىز -

ياشلىرىمىزغا قۇرئان ۋە سۈننەتنى ئۆگىتىش، قۇرئان ۋە سۈننەتكە ئەگەشكەن ئەۋالدالرنى 

دۆلەتنىڭ قىياپىتىنى ئۆزگەرتىدۇ، دۆلەت باتىلغا  ، ئەلۋەتتە بۇتەربىيلەش ئۈچۈن باراتتىم

 .غەزەپلىنىپ ۋارقىردى بەدىران شەمسى.پاتقان دۆلەتتىن ئىسالم دۆلىتىگە قاراپ ئۆزگىرىدۇ

دەپ ئـويالپ ؟ ئۆزۈڭنى مەسـچىت مۇنبىرىـدە ئىتنىڭ بالىسى سۆزلەۋاتامسەن تەبلىغ -

 !يوقال، كۆزۈمدىن دەرھال يۈتقالدىڭمۇ ؟ 

ئابدۇلفەتتاھ قانداق كىرگەن بولسا شۇنداق ساالم قىلىپ چىقىپ كەتتى، مەنمۇ ساالم 

 .قايتۇردۇم

سەكرەپ، ئەڭ مەيـنەت گەپـلەر بىـلەن  غالجىر ھايۋاندەكبولسا تېرىكىپ  بەدىران شەمسى

 .ئۇنىڭ كەينىدىن تىلالپ قالدى

الھقـا سانسـىز شـۈكۈرلەر ئابدۇلفەتتاھنىڭ ئىرادىسى ماڭا ئارام بەردى، ئەلھەمدۇلىلالھ، ئال

يىگىـتلەر ھــېلىھەم باركەن،ئىــھ  ۋە رەھمەتـلەر بولســۇن، ھەق يولىـدا كــۈرەش قىلىــدىغان

 !زنى ئۆز پاناھىڭىزدا ساقلىغايسىزئالالھ بى

ئـالالھ  رازىلىقـى  ئەلى ئالالھقـا ئاسـىيلىق قىلسـىمۇ،يەنە نۇرغـۇن تەۋھىـدچىلەر قوشـۇنى 

  .ئۈچۈن كۈرەش قىلماقتا

يـازدۇرۇپ  سـېنىئىقرارنامى، ئېلىـپ كېـتىڭالر سـېنىبۇ ئىتنىـڭ بالى» نىڭ بەدىران شەمسى

خېلىـل ۋە مگە كەلـدىم، ھەسـەن ۈدېگەن ۋارقىراشلىرىدىن ئۆز«  ئەتە يېنىمغا ئەكىلىڭالر
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ــافۋات ــا  س ــۇزۇپ قەلە -قەغەزقولۇمغ ــا ئەكەلــدى، قەغەزم تۇتق ــى يەنە دوختۇرخانىغ -مېن

؟ دىغانسـىلەرتەلەپ قىلى ىنىنېم ىلەر مەندىن زادىسقەلەمنى ئالدىم، ئەمما نېمە يازىمەن؟ 

يازسـام ؟ ياق،بۇ مېنى ئېنىقال ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ دىنىغـا قارشـى چىـق دېگەنلىـك ئەمەسـمۇ

رازىلىقـــى ئۈچـــۈن خىـــزمەت  ئـــالالھ ئەگەر يېـــزىش تـــوغرا كەلســـە پەقەتـــال ، بولمايـــدۇ

ــانلىقىمىزنى ــانلىقىمى.قىلىۋاتق ــتىدا مېڭىۋاتق ــى ئاس ــان سايىس ــزگە قۇرئ ــڭ بى زنى ،ئالالھنى

مۇســـتەھكەم ئىـــرادە ۋە ســـەبىر بېرىـــدىغانلىقىنى،بۇ مەلئۇنالرنىـــڭ ئـــاخىرەتتە قـــاتتىق 

 .جازالىنىدىغانلىقىنى يازىمەن

 ېتىپ،ئەتىسى ھەمزە، رىياد ۋە سافۋات بىرلىكتە كېلىپ قەغەزنى ئېلىپ چىقىپ ك    

تتا ماڭالمىغـانلىقىم ئۈچـۈن ئەينى ۋاقىتەخمىنەن بىر سائەتتىن كېين يەنە قايتىپ كەلدى،

قولىـدىكى قەغەزنـى ئـۇ مېنـى كـۆرۈپال نىڭ يېنىغا ئاپاردى، بەدىران شەمسى مېنى ماشىنىدا

 قــاراپ تــۇر، ؟!نى ســەن يــازدىڭغۇ ھەبــۇ :" ۋەتتى ۋەيىرتىــپ ئەخــلەت ســاندۇقىغا تاشــلى

ــانلىرىمنى ــلەن ســەندىن تەلەپ قىلغ ــر ئىســتاكان قــان ئېلىپ،شــۇ قــان بى  تىنىڭــدىن بى

 . ئۇزىتىپ قويدىئىچىدە مېنى دوختۇرخانىغا  دەشنامالر -تىلدېدى ۋە " غۇزىمەنياز
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 ائبدۇناسىرنىڭ ېئتىش بۇيرۇقى
 

دوختۇرخانىـدا  ىزلىقتىن مېنـى، ئـۇالر ئامالسـقالغانىـدىم ەن نىمجـان بولـۇپئەينى چاغدا م

ى شەمسـىيەنە مېنـى  بىـر كـۈنى كەچقـۇرۇن ئـۇالر .نەچچە كۈن داۋالىتىشقا مەجبۇر بولـدى

ــراقبەدىران ــاردى، بى ــىغا ئاپ ــڭ ئىشخانىس ــرمەي،  نى ــگە ئەكى ــخانا ئىچى ــدەك ئىش بۇرۇنقى

ــىرتتىكى ــدىغا س ــاۋاز چىقىرى ــتە ئ ــۇق  نغەلى ــدىغان ئېلىكتىرونل ــاۋا چىقىرى ــىق ھ ۋە ئىسس

ــۇ ق ــۈزۈمنى توغــۇرالپ تۇرغــۇزۇپ قويــدى، ب ــدائ اغىشــتەككۈرئۈســكۈنىگە ي  ۈســكۈنە ئالدى

دوختـۇر . ، تاڭ ئېتىشىغىال يەنە دوختۇرخانىغا ياندۇرۇپ كەلدىدۇمتۇربىر كېچە  توپتوغرا

ئۇنىــڭ چىرايــى نېمــانچە ســارغىيىپ  :"ياردەمچىســى ئابــدۇمەبۇدتىن مېنــى كــۆرۈپمەجىــد 

 .دەپ سورىدى " كەتتى،ئۇالر تۈنىگۈن كەچ ئۇنى ئېلىپ كەتكەنمۇ؟

 . دەپ جاۋاب بەردى«  ھەئە»  ياردەمچىسى

 دوختــۇر،:" دۇمەبۇد بىـر پـارچە سـاندىۋىچ ئەكىلىـپ بېرىـپيېـرىم سـائەتتىن كېـيىن ئابـ

 .دېدى" سىزنى دەرھال يېسۇن دەيدۇ

نىـڭ ئىشخانىسـىغا يـېقىن بىـر بەدىران شەمسـىئاخشامغا يېقىن دوختۇرخانىـدىن چىقىـرپ 

ــافۋات ــزە، س ــدىن كېــيىن ھەم ــدى، بىردەم ــاپ قوي ــۆيگە قام ــدى،  ، ئ ــاد كەل  ئــۇالررىي

ىشـكەندىن كېـين ھەمـزە بىـلەن سـافۋات كېتىـپ رىيـادال كۇسۇرلىشىپ بىر نېمىلەرنـى دېي

ھەزىلكەشلەرگە ئوخشاش، ئۆزىنىڭ يۈزىگە ئـۆزى ئـۇرۇپ، ئۆزىنىـڭ چېچىنـى   ئۇ . قالدى

ــۇپ، ــۆزى يۇل ــىئ ــارتقۇش يىرتت ــدىن . كىيىملىرىنى ت ــراپ ئان  ىشەمســىجــارقىراپ  –ۋارقى

ۋە ى الددەپ تەھدىد س دىغانلىقىنىۋىتىنىڭ دېگىنىنى قىلىشىمنى، بولسىما ئۆلتۈربەدىران

ـــات:"  ـــمائىل فەييۇم ،ئاۋۋاد،رىف ـــڭئىس ـــۇالر  الرنى ـــەن، ئ ـــى بىلەمس نەگە كەتكەنلىكىن

دىكى قېرىنداشـالردىن مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسـى،ئۇالر ئابدۇناسىرنىڭ تۈرمىسىدە

 .دېـدى" ، جەسەتلەرنى دەل شۇ تۈرمىنىڭ ئۆزىگە كۆمىۋىتىدۇنى كۆمۈپ قويىدۇ24كۈنىگە 
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كە ھىد بولۇپ جەنـنەتېھەممىسى ش ڭئۆلتۈرگەنلىرىڭالرنى» ڭ گېپىگە قوشۇق سېلىپ ئۇنى

ئىتنىڭ تالىشى، سـۇ "  :ئۇرۇپئۇ يەنە بايىقىدەك ئۆزىنىڭ يۈزىگە ئۆزى دېدىم، «  كىرىدۇ

جامـال ئابدۇناسـىر بۈگـۈن  قامچىالشالر ساڭا تەسىر قىلمىدۇ؟ تۈرمىسى، ئوتقا قاقالش، ۋە

دۇنيانىــڭ  لەرســەنچۈشــۈردى، قېنــى قانــداق قىلىســەنكىن ؟  ســېنى ئۆلتــۈرۈش بــۇيرۇقى

 سـەئىدبەننـا، ۇل تاشـالپ ھەسـەن سوۋىت ئىتىپاقىنىيېرىمىمىگە ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان 

ىلەر شۇنداقمۇ؟ سىلەر بىـر شىسسۆزىنى ئاڭلىشىمىزنى ئۈمۈد قىلى لەرنىڭھۇدەيبىۋە  قۇتۇب

" بەر، نــېمىگە گەپ قىلمەيســەن؟تــوپ ســاراڭ، ئەممــا بىــز ئۇنــداق ئەمەس، قېنــى جــاۋاب 

 .دېدى

ـــۇنداق، ســـىلەر ئەرەب مۇشـــرىكلىرىغا نەقەدەر ئوخشايســـىلەر ھە :"مەن › ئۇالرغـــا  !ش

دېيىلگىنىدە تەكەببۇرلۇق قىلىشىپ بىر ساراڭ شائىر ئۈچـۈن ‹ ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق 

دى، دېـــگەن ئىـــدى، ئۇالرنىـــڭ ئىالھلىـــرى بـــۇت ئىـــ ئىالھلىرىمىزنـــى تەر ئېتىمىزمـــۇ؟

باشقۇرغۇچىلىرىمۇ شۇ ئىـدى، ئالالھنىـڭ رەسـۇلى ۋە ئىنسـانىيەتنىڭ ئەپەندىسـى بولغـان 

تارىخ شۇ شـەكىلدە يەنە . ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ساراڭ دەپ تىلالشقان ئىدى

تەكرارلىنىۋاتىدۇ، سىلەر ئالالھقا دەۋەت قىلغـانالرنى سـاراڭ دەۋاتىسـىلەر، پايدىسـىز بىـر 

ــتىلەنگەن تۆگىــدەك كەينىــدىنپادىشــاھنىڭ  ــاراتقۇچىنى  بۇرنىــدىن يى يۈرىۋاتىســىلەر، ي

 دېدىم" لغۇچىنى مەمنۇن قىلىۋاتىسىلەراغەزەبلەندۈرۈش بەدىلىگە يار

" شۇ قاالق دەۋىرگە قايتسۇن دەمسـەن؟ بىزنى قايتا  :"ئۇ ھاۋا گۈلدۈرلىگەندەك گۈركىرەپ

 .دېدى

رىيـاد . ھـارغۇچە قامچىلىـدىمېنـى  ىرىـپ ئەسكەردىن بىرنەچچىسى ك ياۋايىمۇشۇ ۋاقىتتا 

ــا  ــۈپبولس ــپ كۈل ــخىرە قىلى ــنەب :"مەس ــانىم زەي ــاڭا ، خ ــارە، س ــدىگەن بىچ ــەن نېمى س

ئالالھ بىزنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ھېمايىچىمىز، سەن باشقىالردىن  "مەن . ېدىد" ئېچىنىۋاتىمەن

ەسـىلە گېـپىڭالر بـويىچە ،م نىڭسـىلەر ئەنسىرەشنىم ئىچ ئاغرىتىشـنى بىلەمسـەن تېخـى ؟
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يەنە بــۇ جىنــايەتنى مېنىــڭ  ، ســىلەر نــېمە ئۈچــۈنغــان بولســائــاللىبۇرۇن ئېنىقلىنىــپ بول

لەر، يالغــــاننى ؟ ســــىلەر تــــۆھمەت قىلىۋاتىســــىئۈســـتۈمگە ئېلىشــــنى مەجبۇراليســــىلەر

 .دېدىم" ئويدۇرىۋاتىسىلەر، سىلەرنىڭ مەقسىتىڭالرمۇ ئېنىق

 سـاراڭ بـوالي؟ دېگىنە، سېنى دەپ  ۋاتىسەندېگىنە، قانداق بىر كۈچ بىلەن ياشا:" رىياد

  .دېدى" دېگەنىدى بىر نەرسە يېمىسە ئۆلىدۇ سېنى دېدۇق، دوختۇرالر

-ئەسبـۇ سـاراڭ  رىياد، قانداق بولـدى؟» ھەمزە . بۇ ۋاقىتتا ھەمزە بىلەن سافۋات كەلدى

 .دېدى« بەلكىم ھۇشۇنى يىغقاندۇ 

 .دېدىم " بىلمىدىم، زادى كىم ساراڭ؟:"اپھەمزىگە قار 

 .دېدى« ئاپار  باشلىقنىڭ ئىشخانىسىغائۇنى » ھەمزە سافۋاتقا  

 

 باشلىق ىئشخانىسىدا
 

جاھىللىقىنىـڭ مېنىڭچە ئەمدى :" مېنى ئورۇندۇققا ئولتۇرغۇزدى ۋە  بەدىران ىشەمسى

 "يېزىشـىڭىنى ئۈمىـد قىلىـمەن  سـېنىسېنىڭ بىـز تەلەپ قىلغاننىـڭ ھەممىپايدىسى يوق، 

 . دېدى

لتۈرۈش مەقسىتىمىز بارلىقىنى يېزىشىمنى تەلەپ قىالمسەن؟ بـۇ مـۇمكىن ئابدۇناسىرنى ئۆ -

پەقەتـال قۇرئـان ۋە ھەدىـس  مەقسـىتى ئەمەس، ئالالھ بىلەن قەسەمكى، تەشكىالتىمىزنىڭ

ئۆگىنىش، ئىنسانالرغا ئازغۇنالرنىڭ قۇللۇقىدىن چىقىپ، ئالالھقا قۇللۇق قىلىش، ئۇنىـڭ 

رامنى ئايرىش، ھارامنى تاشالپ، ھااللغـا ئەگىشـىپ، دىنىغا باغلىنىپ ياشاش، ھاالل ۋە ھا

ھەر ۋاقىت ياخشـىلىقنى  ئىنسانالرغا. تۇرئالالھقا ئىسيان كەلتۈرمەسلىكنىڭ يولىنى ئۆگىتىش

ئىسـتىغفار -بولسا ئالالھقا تەۋبە ئۆتكۈزگەن، گۇناھ اسلىقنىئالالھ ۋە رەسۇلىغا قارشى چىقم

  مىسـىرنىڭ ھـازىرقى ىمىزغا ئاساسـالنغانداىزنىـڭ قارىشـب. ىشنى تەشەببۇس قىلىمىـز ئېيت
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بىـراق قـورال .ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسـى تولىمـۇ قامالشـمىغان،بۇ تـۈزۈلمە يوقىلىشـى كېـرەك

 خەلــق ئاممىســى ئارىســىدا ئىســالمنى ئومۇمالشــتۇرۇش كەڭ ، كــۈچى بىــلەن يوقاتماســتىن

ى پىالنلىدى دەپ سىلەر نېمىشقا بىزنى ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈشن .ئارقىلىق يوقىتىش كېرەك

ئىسـالم . قارايسىلەر؟ بىزنىڭ تۇنجى قىلىدىغان ئىشىمىز سىلەرنى باتىلدىن يىراقالشتۇرۇش

ئاساسلىرى خەلق ئارىسـىدا ئومۇمالشسـىال ئىسـالم دۆلىتىمـۇ شـۇنىڭغا ئەگىشـىپ تەبىئىـيال 

 .بارلىققا كېلىدۇ

ــكە ــنىمگە تېگىش ــامچىلىرى بەدى ــىمگە جالالتالرنىــڭ ق ــى دېيىش ــۇ گەپلەرن باشــلىدى،  ب

دۇنيـا ھايـاتى مەن ! خالىسـاڭالر ئۆلتـۈرۈڭالر! يازمـايمەن! يازمـايمەن :"كۈچۈمنىڭ بـارىچە

 .دەپ ۋارقىرىدىم" ئۈچۈن ھېچگەپ ئەمەس

 :يېنىمغا كېلىپ  بەدىران ىشەمسى

 ؟اپسەنغۇز ئەلى توغۇرلۇق ھېچنىمە يازمئابدۇلئەزى گەتاشلىۋەتكەن قەغەز -

 ئابدۇلئەزىز ئەلى كىم؟ -

ئابدۇناسىر ئۆزى مىنىستىر قىلىپ تەيىنلىگەن ئادەم، ئەممـا ئـۇ بـۇ ياخشـىلىقنى ئۇ  -

ئۇنتۇپ، ۋاپاغا جاپا قىلىپ ياخشىلىق قىلغان قولنى چىشـلىمەكچى بولـدى، ئابدۇناسـىرغا 

 .بويسۇنماس بولدى

 بۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئۇ كىشى ئېسىمگە كەلدى

پارتىيىســىدىكىلەرنىڭ خەلــق  انى،ىنگىلىزالرغــا قارشــى ھەركەتنىــڭ قومانــدئ ئــۇ ئــادەم -

ئابدۇناسـىر ۋە ئۇنىـڭ خزىمەتچىلىـرى ئەينـى  ،رەھبەرلىرىنىـڭ بىـرى قاتاردىكى ئالدىنقى

تىـز پۈكـۈپ ئولتـۇرۇپ ئۇنىـڭ ۋەتەنپەرۋەرلىـك  ۋاقىتتا ئۇنىـڭ ئالدىـدا قـول قوشـتۇرۇپ،

ن ئايـالالر ئايـالى مۇسـۇلمائۇ مېنىڭ ئىسالمىي قېرىندىشىم، ئۇنىڭ  .ئاڭلىغان سېنىتەربىيى

 .مېنىڭ جان جىگەر ھەمشىرەم ئىدىڭ ئەزاسى سېنىبىرلەشمى

 غا قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلمىدىڭمۇ؟« مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى»سەن ئۇنى  -
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ئۇ خەلق ئارىسىدا تۈۋرۈكلۈك رولىنى ئوينايدىغان مۇھىم بىر شەخىس، ئەگەر ئۇ راستىنال -

 .ەرىپىمىز دەپ بىلگەن بوالتتۇقئەزا بولۇپ كىرگەن بولسا بىز بۇنى ش

سـەن يەنە » :ى بەدىران گەپلىرىمنى ئـاڭالپ ئـاچچىقتىن يېرىلىـپ كېـتەي دېـدى شەمسى

 .دەپ ۋارقىرىدى« !مۇشۇ گەپلىرىڭدىن ۋاز كەچمەمسەن، سافۋات ئۇنى راسا قامچىال

گەپ  ئۇالر بىردەم توختاپ پىچىرلىشىپ بىرنىمىلەرنى دېيىشـتى، ئانـدىن ھەسـەن خېلىـل

 :راشقا باشلىدىسو

بىــرىگە  -بىــر ئىســمايىلنى ئابــدۇلئەزىز ئەلــى بىــلەن ئابــدۇلفەتتاھ  ســەن نــېمە ئۈچــۈن -

 تونۇشتۇرۇپ قويدۇڭ؟

تەرىپىدىن پىالنالنغان قاتناش ۋەقەسىدە پۇتۇم سـۇنغان ۋاقىتتـا ئـۇ  ئاخپارات ئىدارىسى -

ېيىنمـۇ يـوقالپ ، دوختۇرخانىـدىن چىققانـدىن كئايالى بىلەن بىللە مېنـى يـوقالپ كەلـدى

ئۇمـۇ بـار ئىـدى،  ئۆيۈمدە مېنى يوقالپ كەلگەندە بىر كۈنى ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىل. تۇردى

شــۇنىڭ بىــلەن ئــۇ ئىككىســى تونۇشــۇپ قالــدى، مېنىــڭ بىلىشــىمچە ئەھــۋال پەقەت 

 .شۇنچىلىك

زەينەب خانىم، ئابدۇلئەزىز بىلەن ئابدۇلفەتتاھنى مۇشـۇنداق تونۇشـقان دەپ تـۇرايلى،  -

 قانداق تونۇشتى؟ ئابدۇخالىق فەرىد ئەبدۇلئەزىز ئەلى بىلەن ، ئۇنداقتاخوش

 ئەلـى ياتىقىمـدىن ئابـدۇلئەزىز ۋاقىتتـا، ەلگەنئۈچۈن ك تېڭىقنى ئالماشتۇرۇشسېستىرا  -

ــدۇخالىق  ــد ئاب ــنادا فەرى ــۇ ئەس ــۇردى، ب ــپ ت ــا چىقى ــوقالپ  مېھمانخانىغ ــۇ كي ــپ ئۇم ېلى

، داۋاالش ئـۇ چاغــدا ئـۇ ئىككىســى تونۇشــمايتى مېھمانخانىـدا كۈتــۈپ ئولتـۇرۇپ تۇرۇپتــۇ،

ھــال ســوراش ئۈچــۈن ئىچىــگە  ئىكىلىســى مەنــدىن  تــۈگەپ سېســتىرا كەتكەنــدىن كېــيىن

 .رۇپ قويدۇمتونۇشتۇ سېنىكىردى، شۇ چاغدا ئىككى

ــران شەمســى ــاي  بەدى ــدى بولغ ــداپ دېگەنلىرىمــدىن رازى بولمى كــۇرۇك توخــۇدەك كوتۇل

 .سافۋاتنى چاقىردىئولتۇرالماي 
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ئـۈگىلىرىم ئـاجراپ كەتكەنـدەك  -ئـۈگەكۆزۈمنى ئاچقىنىمـدا پـۇتلىرىم تېڭىغلىـق ئىـدى،  

 .ئاغرىۋاتاتتى

 

 گۇمان

 

ىــڭ يېنىغــا نبەدىران ىشەمســىكېــيىن يەنە . دوختۇرخانىــدا بىــر نەچــچە كــۈن داۋاالنــدىم

ئـۇ بـۇ  .اتتىۋە خـام خىياللىرىـدا چىـڭ تـۇر ئاپـاردى، ئـۇ تـېخىچە ئاساسسـىز گۇمـانلىرى 

ى ئۇنىـڭ قەلـبىگە مەھـكەم قايتـا تەكـرارالۋەرگەچ بـۇ گۇمـان ۋە خىيـال–لىرىنى قايتا خيال

 .كاللىسىغا قوماندانلىق قىالتتىئورناپ 

مۇسۇلمان قېرىنداشـالرنىڭ ئابدۇناسـىرنى ئۆلتۈرۈشـنى  ئۇنىڭ بۇ ئۆچمەس گۇمانى بولسا،

  .پىالنلىقى ئىدى

شــۇنچىۋاال كــۆپ ئىشــالر »  كىگەندەكــۆزلىرىگە ئىشــەنمى بەدىــران مېنــى كــۆرۈپ شەمســى

 .دېدى« بولدى، سەن تېخىچە ھاياتمۇ؟ 

لـداپ تۇرغـان ئـوتالر ھۇئۇ ئورەكلەر الئورەكلەرنىڭ ئېگىلىرىگە لەنەت بولسۇن، »ئۇنىڭغا 

بىلەن تولدۇرۇلغان ئىدى، ئەينى ۋاقىتتا ئـۇالر ئـورەكلەر ئۈسـتىدە ئولتـۇرۇپ ئۆزلىرىنىـڭ 

«  ‹ئـايەتلەر-2-6-1-2سۈرە بـۇرۇج › . رۈپ تۇراتتىمۆئمىنلەرگە قىلىۋاتقان ئشلىرىنى كۆ

 ئىتـائەتمەنئۆلتۈرۈلگەنلەر بولسا  ئورەكتىكى ئوتالردا. بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇپ جاۋاب بەردىم

مەجبـــۇرىيەت ۋە مەســـئۇلىيەتلىرىنى ئورۇنـــداش ئۈچـــۈن  بولـــۇپ،ســـادىق جەڭچىـــلەر ،

 .  تىرىشىۋاتقانالر ئىدى

ــى  ــران شەمس ــېنىڭ گېپى» : بەدى ــۇمەن س ــەنمەيمەن، ھەم ب ــى چۈش ــلۇپتا گەپ  ڭن ئۇس

؟ سـىلەر ەنئالالھنىـڭ بارلىقىغـا ئىشىنەمسـتـېخىچە قىلىشلىرىڭدىن ئىچىم پۇشىدۇ،سـەن 
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 قــــا قارشــــىفەرۇخيىلــــدىن بۈگــــۈنگە قەدەر دائىــــم يېڭىلــــدىڭالر، پادىشــــاھ -2128

يىلــــى ئىنقىالبقــــا قارشــــى -2161 ۋەيىلــــى -2112، يېڭىلــــدىڭالر كۆتــــۈرۈلگىنىڭالردا

ســـىلەر تەشـــەببۇس قىلىـــدىغان ھەر ۋاقىـــت يېڭىلدىڭالر،! نىڭالردا يېڭىلـــدىڭالرچىققىـــ

 .دېدى« ئاتالمىش رەببىڭالر قەيەردە؟

يىلى بولسـۇن ھەر ۋاقىـت -2161يىلى بولسۇن ياكى -2112يىلى بولسۇن، -2128بىزلەر  -

 .غەلبە قىلدۇق، غەلبە ياكى يېڭىلىش سىلەرنىڭ تارازاڭالر بىلەن ئۆلچەنمەيدۇ

 ، ئوتقـا چۆرىۋەتتـۇق، ئىتقـا تـاالتتۇق، ئەگەرئاسـقاندەك ئېسـىپ سـۇغا  جىنىچۆ نىسې -

 سېنىڭ ئالالھىڭ مەۋجۇت بولسا ئۇ نېمىشقا بىزنى توسۇپ، ساڭا ياردەم بەرمەيدۇ؟

نــى قىينــاپ، بىــز يەڭــدۇق دەپ ئويالمســىلەر؟ قســتاقالر بىــلەن بىز -بــۇ تايــاق، قىــين -

 .،دېدىمرئەمىلىيەتتە سىلەر بىزدىن قورقىسىلە

 .دېدى -ئاغزىڭنى يۇم، ھەممىڭ جازاغا اليىق  -

ئامـانىتىنى قوغدىـدۇق،  ۋەزىپىنـى يەتكـۈزدۇق،  ئۈممەتنىـڭ ياق، بىـز گۇناھسـىز، بىـز -

 . ماياكلىرى ھەققە دەۋەت قىلدۇق، بىز نۇرانە يولنىڭ 

شــۇنى بىلگــۈم كېلىۋاتىــدۇ، ســەن نــېمىگە ئاساســەن بىــز ســىلەردىن ئۈســتۈن كەلــدۇق  -

  سەن؟دەي

ئۇنىڭ ياردىمىگە ئېرىشكەنچە، سـىلەردىن ھەر ۋاقىـت ، بىزلەر ئالالھقا سادىق بولغانچە -

ئۇنىــڭ يولىــدا جىھــاد ىمىز، ئۇنىڭغــا ئىشــىنىمىز، غەلــبە قىلىمىــز، ئۇنىــڭ بىــلەن كــۈچلىن

ــز،  ــەك ، قىلىمى ــۇغىنى چۈشۈرىۋەتس ــت ت ــەك، تەۋھى ــانىمىزدىن ۋاز كەچس ــز ئىم ئەگەر بى

 . ەك ئاندىن مەغلۇپ بولغان ھېسابلىنىمىزئۆرۈس ئىسالمدىن يۈز

ئىسالم بارلىقىمىزدۇر، ئىسالم جەمئىيەتنى تۈزەيـدۇ، دۇنيـانى ئىشـەنچ ۋە ئـادالەت بىـلەن  

تولدۇرىدۇ، ئىنسانالرنى ئەرزىمەس نەرسىلەرگە ۋە بەندىگە قۇللـۇق قىلىشـتىن قۇتقـۇزۇپ 

ۋە سـەمىمىيەت بىـلەن كۆڭلىـدىن يالغۇز ئالالھقىال قىلىشقا يېتەكلەيدۇ، ئالالھقا توغرىلىق 



 

~ 164 ~ 
 

ڭ ياراتقۇچىســى، ســاھىبى، ھــاكىمى ۋە رەببــى ســېنىســادىق بولغــان بىــر ئىنســان ھەممى

ئىكەنلىكىــگە ســادىق بولغــان بولىــدۇ، دۇنيــا ھايــاتىنى چــوڭ بىلمەيــدىغان بىــر ئىنســان 

مەۋجۇداتالردىن قانداقسىگە قورقسۇن ؟ ئەممـا سـىلەر ئـازغۇن ۋە يالغـانچىالر، ئالالھنىـڭ 

ىمىزنى داغلىـــدىڭالر، ۋۇجـــۇددىنىنـــى بـــۇرمىالپ بىـــدئەتكە يـــۈزلەنگەنلەر، ســـىلەر 

ئۆلتۈردىڭالر، قورقۇتتىڭالر، نېمە ئۈچۈن؟  چـۈنكى بىـز ئالالھنىـڭ ئەسـكەرلىرى، سـىلەر 

ئېسىڭالردا ! بولساڭالر شەيتاننىڭ ياالقچىلىرى، ئالالھنىڭ ئەسكەرلىرى ھەر زامان غالىپتۇر

تارلىرىنىڭ ھالى تولىمۇ ئېچىنىشلىقتۇر، ئـالالھ ۋە پەيغەمبىـرىگە بولسۇنكى شەيتاننىڭ رەپ

ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كـۈنىگە ئىشـىنىدىغان بىـر  ». قارشى چىققانالر ئەڭ پەس كىشىلەردۇر

ئۇالرنىڭ ئانىلىرى،  -قەۋمنىڭ ئالالھ بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقانالرنى

ــلىرى،يا  ــا قېرىنداش ــۇللىرى، ي ــۇرۇقئوغ ــدىردىمۇ -ئ ــان تەق ــانلىرى بولغ دوســت  -تۇقق

تۇتقانلىقىنى كۆرمەيسەن، يەنى ئۇالرنىڭ دوست تۇتىشى مۇمكىن ئەمەس، ئەنە شـۇالرنىڭ 

دىللىرىدا ئالالھ ئىماننى مەھكەم قىلدى ۋە ئـۆز دەرگاھىـدىن بولغـان روھنـى كـۈچەيتتى، 

ەرگە كىرگۈزىـدۇ، ئـۇالر ئالالھ ئۇالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتەڭلەر ئېقىـپ تۇرىـدىغان جەنـنەتل

جەنــنەتلەردە مەڭگــۈ قالىــدۇ، ئــالالھ ئــۇالردىن رازى بولىــدۇ، ئــالالھتىن ئۇالرمــۇ مەمنــۇن 

بولىدۇ، ئەنە شۇالر ئالالھنىـڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، ئالالھنىـڭ قوشـۇنى مەقسـەتكە 

 .‹ئايەت -11سۈرە مۇجادەلە › .ئېرىشكۈچىلەردۇر

ــد مەن  ــدىكى ســۆزلەر ۋە تەۋھى ــالن بەدىران ىشەمســىتىقىســى قۇرئان ــۈردى، يى ــى تېرىكت ن

دېـدى، « قامچـا ئـۇر  144سـافۋات، بـۇ نـى ئېپچىقىـپ » چېقىۋالغاندەك چىرقىرىـدى ۋە 

 ىشەمســىئــۇردى، يەنە ئوخشــاش ســوئالالرنى ســورىدى، يەنە ئوخشــاش جــاۋاب بەردىــم، 

ھوشـۇمدىن دېدى، ئـۇردى، « قامچا ئۇرڭالر  114ئۇرۇڭالر، » يەنە ۋارقىرىدى،  بەدىران

كەتــتىم، كــۆزۈمنى ئاچقىنىمــدا ئــۆزۈمنى دوختۇرخانىــدا كــۆردۈم، دوختــۇرالر يــارامنى 

نىـڭ يېنىغـا بەدىران شەمسـىتازىالۋاتاتتى، دوختۇرخانىدا بىر نەچچە كۈن ياتتىم، كېـيىن 
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 :بىر ئورۇندۇقتا ئولتۇرغۇزۇپ . كېسەل كارۋىتى بىلەنال ئاپاردى

ۋاشراق بـول، سـېنىڭ مەسـىلەڭنى ئاخىرالشـتۇرۇپ، يۇجاھىللىق قىلما، پايدىسى يوق،  -

 .تەپتىش مەھكىمىسىگە يولالشقا ماسالش دېدى

 :بار كۈچۈمنى يىغىپ ئۇنىڭغا قارىدىم ۋە

 سەنمۇ مۇپەتتىشمۇ؟ مەندىن نېمە تەلەپ قىلىسەن؟ -

بىز تەلەپ قىلغانـدەك جـاۋاب بەر، تايـاق كۆتۈرگىـدەكمۇ ھالىـڭ قالمىـدى، بىلىسـەن،  -

 .ۋاقىت تەيياردۇرسافۋات ھەر 

 .ئالالھ ياردەم قىلىدۇ ۋە قۇتقۇزىدۇ -

 بە باشقىالر ئۆيۈڭگە نېمە ئۈچۈن يىغىالتتى؟ قۇتۇبمۇھەممەد  -

پـات يـوقالپ  -ئۇستاز ۋە ئامىنە، ھەمىدە قاتارلىق سىڭىللىرى مېنـى پـات قۇتۇبمۇھەممەد 

 . كېلىپ تۇراتتى

مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر باشـقا  ۋە قۇتـۇبمەن سـەندىن مـۇھەممەد »:ئۇ سـۆزۈمنى بۆلـۈپ 

« ئۆيۈڭدە نېمە ئۈچۈن يىغىالتتى دەپ سـوراۋاتىمەن دىكى ھارامزادىلەر سېنىڭئۇيۇشمىسى

 .دېدى

ـــالر،- ـــى ياش ـــى ياخش ـــڭ ھەممىس ـــوقالپ  ئۇالرنى ـــى ي ـــالر، مېن ـــالمدىكى قېرىنداش ئىس

 .ئۇستاز بىلەن ئۇچرىشىپ قاالتتى قۇتۇبمۇھەممەد كېلىشكەنلىرىدە 

سېنىڭ ئۆيۈڭدە مۇھەممەد قۇتۇب بىلەن ىسى مەن سەندىن بۇ ھارامزادىلەر ئىتنىڭ بال ھۇ-

كۆرۈشۈپ چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن بىـرگە يىغىلىـدىكەن، نېمىشـقا شـۇنداق قىلىـدۇ دەپ 

 .سوراۋاتىمەن

‹  ئىلگىـرلەش ۋە قەتئىيلىـك‹ › جـاھىليىتىدىكى ئەسىر-14›قۇتۇبئۇستاز مۇھەممەد  -

بىـلەن كۆرۈشۈشـنى  قۇتۇبندا ياشالرنىڭ بەزىلىرى مۇھەممەد ناملىق كىتابلىرىنى تارقاتقا

ۋە بەزى ســـوئالالرنى سورىغۇســـى بـــارلىقىنى، ئىككـــى كىتـــابتىكى بەزى چۈشـــنەلمىگەن 
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مـۇ ئۇالرنىـڭ قۇتۇبمەسىلىلەرنى ئايدىڭالشتۇرغۇسى بـارلىقىنى دېـدى، ئۇسـتاز مـۇھەممەد 

 .تەكلىپىنى قوبۇل قىلدى ۋە بىر نەچچە قېتىم كۆرۈشتى

 بۇ يىغىلىشقا ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىل نېمىشقا قوشۇلدى؟ -

 .ئۇ مۇ مۇسۇلمان ياشالرنىڭ سەرخىللىرىدىن بىرسىدۇر -

ياخشـى، ئىتنىـڭ بالىسـى، بەك ياخشـى  »:ى بەدىران تىرىكىـپ ئـۆلەي دېـدى ۋە شەمسى

 .ېگىنىچە قامغا بىلەن بىرنى قويدى ۋە سۇئالىنى داۋام قىلدىد«  جاۋاب بېرىۋاتىسەن

بــۇ يىغىلىشــالرنىڭ قايســىدا ئابدۇناســىرنى  قۇتــۇبدۇلفەتتاھ ئىســمائىل ۋە مــۇھەممەد ئابــ

 نى پىالنلىدى؟ۈشئۆلتۈر

 .ئۆزۈڭالر توقۇپ چىقتىڭالرئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈش دەپ بىر ئىش يوق، بۇ سەپسەتىنى  -

غا بېرىپ ئادۇۋكات تېپىشقا تەييارلىق قىلساڭ بولغۇدەك، بىز سېنىڭ بۇنداق جاھىللىقىڭ -

 .بەك تويۇپ كەتتۇق

دىغان كىشــلىرى ئارىســىدا ياشاشــقا نېســىپ ىــئالالھقــا شــۈكۈرلەر بولســۇن، ياخشــى كۆر -

 .قىلدى، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلە يەنە دەۋەت ئىشلىرىمنى داۋامالشتۇرىمەن

 .مېنى تىپىپ كەتتى ئاچچىقى چېكىگە چىقتى، ئورنىدىن تۇرۇپىنىڭ شەمسى 

ــۈن ســېنى - ــۈڭبۈگ ــاخىرقى كۈن ــۇھەممەد ڭ ئ ــۇب، چۈشــەندىڭمۇ؟ م ــان  قۇت ــلەن قۇرغ بى

ـــېمە  ـــدىغان تەشـــكىالت؟ ئابدۇناســـىرتەشـــكىالتىڭالر  ن ـــى قىلى ـــول سېلىشـــقا كىمن غا ق

 مۇ؟ نىفەييۇم-مۇ ياكى ئەلنىئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىلبەلگىلىدىڭالر؟

 .دېدىم ،سىلەر ئۆلتۈرۋەتتىڭالرغۇفەييۇمنى -ئەل -

 :كۈلۈپ ى مەسخىرە ئارىالششەمسى

، ؟ ســافۋات، بۇنىڭغــا فەييــۇمنى كۆرســەتنىڭ بىلىــدىغانلىرىڭ خېلــى جىقــكەن ھە ســې -

 . دېدى

يەنە دوختۇرخانىغـــا ،ھۇشـــۇمدىن كەتــتىمســافۋات قامچـــا بىــلەن ئۇرۇشـــقا باشــلىدى، 
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مېنـى داۋاملىـق قىينىشـى ئۈچـۈن چوماقچىلىرىنىڭ   ەۋ ى بەدىرانشەمسى ئۇالر .ئاپىرىلدىم

 .داۋالىدىيەنە 

 يەنە شۇ كويداى بەدىران شەمسى
 

 

تېخـى  ،ېلىپ ماڭـدىنىڭ يېنىغا ئبەدىران شەمسى يەنەھۇشۇمغا كەلگىنىمدىن كېيىن ئۇالر 

قىســتاققا -ئەمــدىال ھوشــۇمغا كەلــگەن ئىــدىم، ئەســلىمگە كەلگەنــدىن كېــيىن يەنە قىــيىن

ناھــايىتى شــۇ يەنە راننىــڭ يېنىغــا ئاپىرىلىشــىم كېرەك،دىبە شەمســىئېلىنىشــىم كېــرەك، 

ئىشخانىســىغا كىرگىنىمىــزدە ئــۇ بىــر گۈنــدىپايغا بــۇيرۇق  .، كۆنۈپمــۇ كەتــتىمقىينايــدىغۇ

 :مېنى ئولتۇرغۇزۇپ بوپال گېپىنى باشالپ كەتتىچۈشۈرۋاتقانىكەن،

قالمىـدى، ئـۆزۈڭگە ئىـچ  اغىمۇ بەرداشـلىق بەرگـۈدەك ھالىـڭماڭا قارا، ئەڭ يېنىڭ جـاز -

ن، سـېنى ئەل فەييۇمنىـڭ يېنىغـا ئاغرىت، بولمىسا ئابدۇناسىرنىڭ نامىدىن قەسەم قىلىمە

 .يولغا سېلىپ قويىمەن

گېپىگە ياخشـىلىقچە جـاۋاب  باشلىقنىڭئاڭال زەينەب، »:يەنە بىر ئەسكەر گەپكە ئارلىشىپ

تـاپقىلى  سـېنىبۇ ئىشنى ھەل قىلىشـنىڭ چارى، پ قويئويالئۆزۈڭنىڭ مەنپەئەتىنىمۇ بەر، 

 .دېدى« قوي

 :يەنە  بەدىران شەمسى

ئابدۇناســىر  ئىــزدەپتىكەن ،ئــادەم ئەۋەتىــپ ســېنى فۇئــاد ســىراجىدىن ياخشــى ئــويال،  -

ــالرنىڭ  ــۇلمان قېرىداش ــلەن مۇس ــت پارتىيەســى بى ــۈن ۋەف ــدۇرۇش ئۈچ ــاكىمىيتىنى ئاغ ھ

ــى ب ــىش تەكلىپىن ــرىپتىكەنھەمكارلىش ــىدا ې ــڭ ئىشخانىس ــدۇلھەكىم ئامىرنى ــال ئاب ، مارش

ر كىشـىنىڭ بـارلىقىنى سـاڭا بىـسـى بىـلەن ھەمكارلىشـىدىغان سىلەرنىڭ ۋە ۋەفت پارتىيە

 .ئېيتقانىكەن
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جىنايەت ئويدۇرۇش ھۈنەرلىرىگە ھەيـران قېلىـپ، دېگەنلىـرىگە بىرمـۇ  ئىبلىسالرنىڭبۇ  

 .بىر جاۋاب بەردىم

، فۇئاد سىراجىدىن ئەسال بۇ ئىش ئۈچۈن ياكى باشقا بىـر ئىـش يالغانبۇنىڭ ھەممىسى  -

ئـون ئىككـى  ئـۇنى كـۆرمىگىنىمگە ،قئـادەم ئەۋەتىـپ بـاققىنى يـوئۈچۈن مېنىڭ قېشىمغا 

ئېرىم ھاجى مۇھەممەد سالىم بىـر كـۈنى بـازاردا تۇيۇقسـىز ئۇنىـڭ بىـلەن   .ئاشتىيىلدىن 

ئەھۋالىمنى ئېرىمدىن سوراپتۇ ۋە ماڭـا سـاالم يولالپتـۇ، ھەممىسـى -ئۇچرىشىپ قاپتۇ، ھال

 .مۇشۇ

ــامچىالر ــتى،  ق ــتۈمگە چىرماش ــدەك ئۈس ــك يىالن ــزەھەرلى ــتۈمگە تېگىش ــلىدى، ئۈس كە باش

 يىرىڭـداپ كەتـكەن يارامغـا قامچـا  دىكى تېڭىق تېخى يىشـىۋىتىلمىگەن بولـۇپ،پۇتلىرىم

 .ئازابى قوشۇلۇپ مېنى قىينايتى

ــاچ ــامچىنى قارســلدىتىپ ئۇرغ ــۇالر ق ــىراجىدىن يېنىڭ »:ئ ــاد س ــۇ؟ فۇئ ــادەم ئەۋەتتىم ــا ئ غ

 .دەپ سۇئالىنى تەكراراليتى» ؟ئەۋەتمىدىمۇ

تېخىمـۇ كـۈچەپ ئۇرۇشـنى بـۇيرۇق قىالتتـى، ھوشـۇمدىن  رانبەدىـ شەمسـىياق دېسـەمال 

-كەتسەم كېسەل كارۋىتىدا دوختۇخانىغـا ئەكىلەتتـى، ئەسـلىمگە كەلسـەمال تەكـرار قىـيىن

 .ئارىسىدا توشۇلۇپ يۈردۈم نىڭ ئىشخانىسى ۋە دوختۇرخانابەدىران شەمسى. قىستاق

ھەر  .ۇپ قااللمايـدۇسەن تېخـى ئۇقمىـدىڭمۇ، بىزنـى ھېچنەرسـە توسـ» :شەمسى بەدىران

ــۈنى ســەندەكلەردىن  ــىك ــۋىتىمىز، نەچچىن ــدىكى ئەس ســىجنۇل ھاربى كۆمى ــڭ ئەتراپى نى

ئابدۇناسـىرنىڭ نـامى بىـلەن  .كىشىنى ئۆز قوينىغا ئېلىپ بولـدى ساناقسىز -سان قۇملۇق 

بىـر ئىتنـى كۆمىۋەتكەنـدەكال قەسەم قىلىمەنكى، تەلەپ قىلغىنىمىزدەك جاۋاب بەرمىسەڭ، 

 . ۆمىۋىتىمىزسېنىمۇ ك

 .پىسەنتمۇ قىلىپ قويمىدىم، بۇنىڭ ئۈچۈن تېرىكىپ يەنە ۋارقىرىدى

 .جاۋاب بەر، بولمىسا قامچىالپ جېنىڭنى ئالىمەن -
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ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ بىزگە كۇپايە، ئـۇ نېمىـدىگەن ياخشـى ۋەكىلـدۇر،  -

ــزگە كــۆپلەپ ســە ــالالھىم بى ــا قىلبىر ئئ ــى ۋە مۇســۇلما غايســىزات ن ھــالىتىمىزدە جېنىمىزن

 .غايسىزئال

 .ئىتالرنى ئەكىر !سافۋات -

 ئـاچ بـۆرىلەرئىـت . ىـپ قويـۇپ بەردى ئىتنـى ئەكىر سافۋات كۆندۈرۈلگەن يوغـان ئىككـى

 .ئوۋغا ئېتىلغىنىدەك ئۈستۈمگە ئېتىلدى

ئـالالھىم، »  :قۇتقۇزىشـى ئۈچـۈن ئالالھقـا سـېغىندىم ۋە بۇ ئىتالرنىـڭ چىشلىۋىلىشـىدىن

دەپ دۇئـا  «رازىلىقىڭنـى كـۆزلەيمەن، خالىغىنىـڭ يـول بىـلەن مېنـى قۇتقـۇز  ىڭدىنئازاب

 .قىلدىم

دېـدى، « ئۆلـۈپ كىتەمـدۇ نـېمە باشـلىق، چىرايـى سـاغىرىپ كەتتـى»  شەمسـىگەھەمزە  

ئــۇنى دوختۇرخانىغــا ئــاپىرىڭالر،  ئىتالرنــى ئەپچىقىــۋەت،» :ســافۋاتقا  بەدىــران شەمســى

  .دېدى« ئۆلسىمۇ دوختۇرخانىدا ئۆلسۇن

نىـڭ بەدىران شەمسـى، يەنى تۆتنجى قېتىم بولغاندايېرىم كېچە دوختۇرخانىغا ئاپىرىشتى، 

قارىغانـدا بـۇ  ، بۇ كىشـىنىڭ يـۈرىكىنى ئىزىـدىغان رىئـاللىق ئىـدى،ئىشخانىسىغا ئاپاردى

غالچىالر ئولتۇرسـىمۇ قوپسـىمۇ ئىسـالمغا بۇزغۇنچىلىـق قىلىشـنى ، ئىسـالم ئىزباسـارلىرىنى 

  .نىال ئوياليدىغان ئوخشايدۇيوقىتىش

ئــازراق  ،ڭ ئالــدىغا كېلىــپال يەنە ھۇشــۇمدىن كەتــتىمســېنىشەمســى بەدىراننىــڭ ئىشخانى 

 بەدىـران شەمسـىئەسـلىمگە كەلـدىم،  ئىچكۈزۈپ، ئوكۇل ئۇرغاندىن كېـيىنلىمون سۈيى 

 .سوراقنى يەنە باشلىدى

ئەمەس، ، قــانخور ىۋەھشــ ســەن ئويلىغانــدەك ئۇنچىلىــك بىزياۋاشــراق بــول،! زەيــنەب -

كىشـىدۇر، ھەقىقـى ئەھــۋالنى  كۆكسـى كەڭ -،قــارنىرەئىـس ئابدۇناسـىر تولىمـۇ مېھرىبان

 .سېنى ئەپۇ قىلىدۇ، بۇ يەردى چىقىپ كېتىشنى ئويال  دېسەڭال
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سـىلەر ئالالھنىـڭ ھـاكىمىيەت  ئابدۇناسـىرغا دەپ قـوي،سۆزلەۋاتىمەن، قىقەتنىھەمەن  -

لالھقا قارشى چىقـتىڭالر، تەۋبە ۋە ئىسـتغفار ئېيىتىـپ بـۇ سۈپىتىنى كۆزگە ئىلمىدىڭالر، ئا

ھەقــقە قــايتىڭالر، زۇلمەتــتىن ! باتىــل يولــدىن قــايتىڭالر! قىلغىــنىڭالردىن ۋاز كــېچىڭالر

ــالر ــا تەۋبە قىلىڭ ــان زۇلۇملىرىڭالرغ ــايتىڭالر، قىلغ ــا ق ــىلەرنى قوللىغــان، . يورۇقلۇقق س

نـى قەلبى ئالالھنىـڭ دۈشـمەنلىرىدۇر، ھەممىسـى دىن پايـدىلىنىۋاتقان كىشـلەرنىڭ سىلەر

 .كىسەل چىرمىۋالغانالردۇر

ئۇنىڭ كۆزلىرى  ئاچچىقتىن ھـازىرال چـاچراپ چىقىـپ كېتىدىغانـدەك يوغىنـاپ كەتتـى ۋە 

دەپ خاپــا بولــۇپ « ســېنىڭ مۇشــۇ گەپلىرىڭنــى ئابدۇناســىرغا يەتكــۈزۈپ قويىمىزمــۇ؟ »:

 .كەتتى

 .غا يەتكۈزىشڭالر ئۈچۈن دەۋاتىمەنشۇنداق، بۇنى ئاڭالپال قالماي، ئابدۇناسىر-

توكلۇق ئورۇنـدۇقتا بۇ ساراپ بوپتۇ، تۈپتىن ساراڭ بوپتۇ، » بىرسىگە قارىشىپ -ئۇالر بىر

 .دېيىشتى«  ئولتۇرغۇزۇپ داۋاالپ قويساق بولغۇدەك

ھەقنى سۆزلىگىنىم ۋە بۇ ئەپەندىلەرنىڭ شـەرىپىگە ھـۆرمەت بىـلەن تـازىم قىلمىغـانلىقىم  

ئىككــى كۈنــدىن بېــرى ئــاچ قويغــان » ھەمــزىگە  بەدىــران شەمســىگەن ئۈچــۈن غەزەپلەنــ

 .دېدى« ەكىر ئئىتالرنى 

ـــەن   ـــلەنھەس ـــك بى ـــدەك ھىيلىگەرلى ـــۇن قويغان ـــل ئوي ـــنەب»  خېلى ـــۆزۈڭنى زەي ، ئ

ــۈمگە  ،ئۇپرىتىۋاتىســەن ، مۇســۇلمان ىــۋال، ئــۆزۈڭنى قۇتقۇزئىتتىرىۋاتىســەنئــۆزۈڭنى ئۆل

لمەيـدۇ ، ھەممىســى چىقىـپ كېتىشـنىڭ كويىــدا، قېرىنداشـالردىن ئەمـدى ســاڭا پايـدا كە

 فۇئاد سىراجىدىن ئەۋەتكەن كىشىنى ئەسلىيەلىشى ئۈچۈن ئەلى ئاشماۋىنى ! باشلىق 

 .دېدى«  ەيلىكەلتۈر

ــى  ــۇ بەدىران شەمس ــز ئويال» م ــۈچىكىتې ــڭ ك ــلەن ،ئىتنى ــماۋى بى ــى ئاش ــا ئەل ، بولمىس

 . دېدى« يۈزلەشتۈرىمەن 
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ــماۋى ئازغۇنالر »:مەن ــى ئاش ــائەل ــا ۋە جىنايەتكارالرغ ــېتىلدى غ ــاخىرەتنى س ــا ۋە ئ ، دۇني

ئۇنىڭـدىن سىمۇ بىر ئويـدۇرما ۋەقەدۇر، مەقسـىتىڭالر ەقەقولدىن چىقاردى، سىراجىدىن ۋ

 .دېدىم« پايدىلىنىپ ۋىجدان ئىگىلىرىگە ،تىز پۈكمەيدىغان مۆئمىنلەرگە زەربە بېرىش

 .سۆزلەشكە باشلىدى ېلىپك ئەمەلداربۇ ۋاقىتتا سەئىد ئابدۇلكەرىم ئىسىملىك بىر 

قارا زەينەب، فۇئاد سىراجىدىن ۋەقەسىدە ساڭا ياردەملىشىپ بەزى ئىشالرنى ئەسـلىتىپ  -

 ئۇيۇشمىسـىدائۆتەي، ھۈسەيىن ئابدۇلغاففارنى تونۇمسەن؟ بۇرۇن مۇسۇلمان قېرىنداشـالر 

ىلـدى، قېت ئىتتىپاقىغـاۋە ھەزرىتـى مـۇھەممەد ياشـالر  يەردىن چېكىنىپ ئىدى، كېيىن ئۇ

ۆپ قېـتىم كـقايتىـپ كېلىشـى ئۈچـۈن  ئۇيۇشمىسـىغامۇسـۇلمان قېرىنداشـالر سەن ئۇنىـڭ 

 .پاراڭالشتىڭ

ھۈسـەيىن ئابـدۇلغاففار ! ، ئۇ نېمىدىگەن ياخشى ھـامىي ھە قا مەدھىيىلەر بولسۇنئالالھ -

ڭمۇ ۋە ھەزرىتـى سـېنىئۇيۇشمىمۇسـۇلمان قېرىنداشـالر  ئۇمېنىڭ مـۆئمىن قېرىندىشـىمدۇر،

ەد ياشــالر ئىتىپــاقىنىڭمۇ ئەزاســى ئىــدى،ئۇنىڭ مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئارىســىغا مــۇھەمم

ئۆزرە سورىدى ۋە  قايتىپ كېلىشى ئۈچۈن بىر قانچە قېتىم سۆھبەتلەشكىنىم راست ئەمما ئۇ

پارتىيسـى « ۋەفىـد  »يـاكى«سـىراجىدىن »ئۇنىـڭ قايتىپ كېلەلمەيدىغانلىقىنى دېدى، 

سىگە رەئىـس بولغـان ىارتىيپقانۇنچىالر بىر مەزگىل  ئۇق،بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يو

 .پارتىيىسى بىلەن زىددىيەتلىك بولۇپ قالغانىدى« ۋەفد»شۇ چاغدا 

 :خېلىلھەسەن 

ۋە « ۋەفــد پارتىيىســـى»ۋە « قــانۇنچىالر پارتىيىســى»بىــراق دېگەنلىرىــڭ راســت،  -

بىـر ىۋالغانـدا تەبئىـيال قاتـارلىقالر تىلىنـى بىـر قىل« مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسـى»

 .يەرگە كېلىدۇ

ئـۇالردىن پەرقلىـق «  مۇسۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـى»پىالن ۋە تونۇش جەھەتتىن -

 .،دېدىمتۇرىدۇ
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بىـر ئىشـارەت بىـلەن مېنـى  بەدىـران شەمسـىبۇنداق گەپلەرنى ئاڭالشقا تاقىتى بولمىغان 

 :قامچىالشقا بۇيرۇق قىلدى، ئابدۇلكەرىم بولسا 

دېدى ۋە داۋامالشتۇرىشـىمنى  -ئۇنىڭ گېپىنىڭ ئاخىرىنى ئاڭاليلى  ىق ئەپۇ قىلىڭ،باشل -

  .بۇيرىدى

 تەتقىق سېنىمۇسۇلمان قېرىنداشالر ئىسالمنى ئېتىقاد بىلەن قولغا كەلتۈرىدۇ، مەنبە -

بىلەن ئالالھ تەرىپىدىن كەلدى دەپ بىلىدۇ، پەيغەمبىرىمىزنىڭ ۋاستىسىى قىلىدۇ ۋە 

ئالەم ئىسالمىيەت بىلەن يۇغۇرلىشى كېرەك دەپ قاراپ ئىسالم .سكە تايىنىدۇقۇرئان ۋە ھەدى

 پۈتۈن دۇنيانىمۇۋەت قىلغاندەك ئالالھقا دەىيەتنى ئىنساندۇنياسى ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتايدۇ،

ئالالھقا قايتقان دۇنيادا ،ئالالھقا ئىبادەت قىلىدىغان ، ۇشقا ھەرىكەت قىلىدۇئالالھقا قايتۇر

 .قۇرۇپ چىقىدۇ ىدا ئىسالمى جامائەت ۋە ئىسالمى جەمئىيەتئىنسانالر ئارىس

،  پۈتـۈن دۇنيـانى قۇتقـۇزۇپھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولغىنىدا ئـاۋال 

ىـپ بارغانـدىن ىجتىمائى ئىسالھات ئېلئ ؛ئىنسانالرنى تەۋھىدكە چاقىرغان ئەمەس ئاندىن 

مۈلكلەرنى،بايلىقالرنى -؛ئاۋال مالغان ئەمەسئىنسانالرنى تەۋھىدكە چاقىر ئاندىنكېيىن، 

ئەكسـىچە ھەزرىتـى مـۇھەممەد  تەكشى تەقسىملەپ ئاندىن تەۋھىـتكە چاقىرغـانمۇ ئەمەس؛

ــدى، يىگــانە مەبۇدنىــڭ، يىگــانە  ــاۋال تەۋھىــدكە چــاقىردى، ئىنســانالر مۇســۇلمان بول ئ

ىــڭ، پايــدا ۋە ھاكىمنىــڭ ئــالالھ ئىكەنلىكىــگە ئىمــان كەلتــۈردى، ياخشــىلىق ۋە يامانلىقن

زىياننىڭ پەقەتال ئۇنىڭ ئىلىكىدە ئىكەنلىكىـگە، تىرىلدۈرىـدىغان ۋە ئۆلتۈرىـدىغان، ھەر 

ەتال ئالالھ ئىكەنلىكىگە شەيئىگە تەدبىر قوللىنىدىغان ۋە ئىگىدارچىلىق قىلىدىغاننىڭ پەق

ــرلىكتە بىــل ئاۋانگــارت مۇســۇلمانالر پەيغەمبىرىمىــز بىــر تۈركــۈم ، كېــيىنئىشــەندى ەن بى

ۋە شـۇنىڭدىن كېـيىن ر جېڭـى بولـدى، ىـبەد ئـۇزاق ئـۆتمەي، دىەدىنەگە ھىجرەت قىلـم

ھــارامنى، -قۇرئــان كەرىــم ھــااللئىســالمى جەمئىــيەت قــۇرۇش شــۇئارى ئەۋجىــگە چىقتــى، 

چەكلىمە ۋە ياساقنى ئايرىيدىغان ھۆكۈملىرى بىلەن چۈشۈشكە باشلىدى، ئىسالم ئـۈممىتى 
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 . نۇرلىرىغا تولدى كۆپەيدى، يەر يۈزى ھەق ۋە ئادالەت 

 :سۆزۈمنى بۆلۈپ بەدىران شەمسى

 .دېدى -؟ەمسەنچۈشەندۈر سېنىسىراجىدىن ۋەقەەڭ تۈگىگەن بولسا بۇ ئۇزۇن ھېكاي -

بۇ سىلەر ئويدۇرغان يالغانچىلىقتۇر، بۇنى سۆزلىگەنلەر سېتلغان يالغـانچىالردۇر، فۇئـاد  -

رسە دېيىش كېرەك بولسا دىـنىگە سىراجىدىنغا مۇناسىۋەتلىك دەيدىغان گېپىم يوق، بىرنە

ــېمە  ــقا يەنە ن ــتىن باش ــان دېيىش ــر ئىس ــى ســۆيىدىغان بى ــى ۋە مىللىتىن ــادىق، دۆلىتىن س

 .دېدىم -دېيەلەيمىز؟، ھازىرمۇ ھېچقانداق ئىشقا ئارىالشمىدى دەپ قارايمەن

 :بەدىران شەمسى

 .دېدى -سافۋات، ئىتالرنى ئەكىر -

ى قويــۇپ بەردى، بىــرى چىشلىســە يەنە بىــرى ئىــتالر بىــلەن قوشــۇپ ئــادىمى مەخلــۇقالرن

دوختـۇر بۇنـداق  نقامچىاليدۇ، ھەر تەرىپىمدىن قان ئېقىۋاتىدۇ، ئۇالر بىلەن بىللە تۇرغـا

ــدات. تىــدۇ دېســىمۇ كــار قىلمىــدىبولىۋەرســە ئۆلــۈپ كې قا ئېيتىلغــان ئەزان كېچىنىــڭ بام

ۇ ئەزان ئـاۋازىنى ئـاڭالپ ئۇالر مېنى توختىماي قامچىالۋاتقان بولسىم. جىمجىتلىقىنى بۇزدى

 .شۇ سۆزى يادىمغا كەچتى ئالالھنىڭ ۋە  زۇر ھېس قىلدىموھبىرخىل 

 «!ئەي ئاتەش، ئىبراھىمنىڭ ئۈستىگە سالقىنلىق بەر، زەرەر يەتكۈزمە»

ەجـــدادى پەيغەمبەرلەرنىـــڭ ئ مئـــالالھىم ســـەن ناھـــايىتىمۇ ئۇلۇغســـەن، مەن بولســـا

مەن، ئەگەر مەن ئەي ئەۋالدىـى ئىبراھىمنىـڭ ھەزرىت سانالغان ،تەۋھىدچىلەرنىڭ ئاتىسى

ـــائەت قىلىـــمەن دېگە ـــبىم پەقەت ســـاڭىال ئىت ـــۇ ئىبلىســـالرنى رەب نلىكىـــم ســـەۋەبلىك ب

 .قوزغىۋەتكەن بولسام، مېنى ئۆزۈڭ قوغدىغىن، ئۇالرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقلىغىن

 ‹ئەي كاپىرالر، سىلەر ئېتىقاد قىلغانغا مەن ئېتىقاد قىلمايمەن› ئيتقىنكى

چى قېــتىم ھۇشــۇمدىن كېــتىم ئەســلىمگە كەلگىنىمــدە دوختۇرخانىــدا ئىــدىم، بــۇ قــانچىن

، ئەلۋەتتە ھۇشـۇمدىن قانچىنچى قېتىم دوختۇرخانىغا كىرىشىم ئۆزۈممۇ ساناپ بواللمايمەن
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 .كەتمىگىچە ئۇالرمۇ ھەم ئۆزلىگىدىن دوختۇرخانىغا ئەكەلمەيدۇ

 

 ۇلىمىرنىڭ ز ۋە نەپىسلى تاجاۋۇزى  قارا نىيەتلەرنىڭ

 

غا تۇتقۇزۇلسا غاپىل ۋە جاھىلالرنىڭ قولى ئىشالر ،چۈشسەپەس كاپىرالرنىڭ قولىغا  ھوقۇق

مۇسـتەبىتلىك،  تۇمـان قـاپالپ سـېنىئۇنداقتا بۇ ھاكىمىيەتنىـڭ ئومـۇمىي ئىجتىمـائى ھاۋا

ئـۇالر نەپىسـلىرىنىڭ خاھىشـى بـويىچە ئىـش  .پىتنە ۋە جىنايەت ۋابـادەك يـامراپ كېتىـدۇ

پاراكەنـدىچىلىك پۇقراالرغـا  ەر بۇ شەكىلدە ھاكىمىيەتنى قولغـا كەلتۈرىـدۇ،پەسل .كۆرىدۇ

ھەقىقەتـتىن ۋە ئـادىمىيلىكتىن سـۆز . قىلىـدۇ دەپسـەندە ىنىغـورورۋە  ئۇالرنىڭ ، سالىدۇ

 .ئۇزۇن يىلالر ئىلگىرىكى تارىخقا ئايلىنىپ كەتكەن  ئېچىش

 قىشـلىق ئـۈچەككە كىرىـپ قـانۇنبۇ ھەم شۇنداق بىر دەۋىر شۇنداق بىـر زامـان ئىـدىكى 

خـۇددى بـۇ  شـەپقەت-رەھىـم، تەتىلـگە چىققـان مەزگىللىك ئۇزۇنئادىمىيلىك  كەتكەن، 

 .زىمىندىن پىشىنى قېقىپ قېچىپ كەتكەندەك قىالتتى

دىميۇ ئىشخانىسـىغا ئاپىرىلـنىـڭ بەدىران شەمسـىيادا بولـۇپ كەتـكەن  يەنە يوللىرىمەن  

 .تېتىقسىز سوراق باشلىنىپ كەتتى

ھۈسـەيىن ئابـدۇلغاففار  گە، فۇئـاد سـىراجىدىننىڭ سـاڭا دېگەنلىـرىئېيتە ينەب قېنى زە -

؟ مارشال ئامىرنىـڭ يېنىـدا ئىشـلەپ، فۇئـاد سـىراجىدىن بىـلەن  ئىپادە بىلدۈردى قانداق

مۇسۇلمان قېرىنداشـالردىن ىش ئۈچۈن ھەمكارلىشىدىغان كىملەر ئىدى؟ ئىنقىالبنى كېڭەيت

 نېمە تەلەپ قېلدى؟ 

مۆئمىن قېرىندىشـىمدۇر، سـىلەر دېـگەن مېنىڭ ئالالھ يولىدىكى  ەيىن ئابدۇلغاففار ھۈس -

 .دېدىم -ئىشالردىن ئەسال خەۋىرىم يوق، ھەممىسى تۆھمەت
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ــدە  - ــېنىڭ ئۆيۈڭ ــلەن س ــمائىل بى ــدۇلفەتتاھ ئىس ــەيىن، ئاب ــنەب، ھۈس ــۇر زەي ــاڭالپ ت ئ

ــمىدىمۇ؟  ــڭ كۆرۈش ــەن ئۇنى ــالر س ــۇلمان قېرىنداش ــىغا  مۇس ــى ئۇيۇشمىس ــپ كېلىش قايتى

 غانمىدىڭ؟پاراڭالشمى رىسىداتوغ

ئۆزى قولاليدىغان توپقـا قايتىـپ  گەھۈسەيىن توغرا مەن ،غانىدىمبۇنى سىلەرگە دەپ بول -

گەرچە مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـىغا  ئـۇ   ، بۇنىـڭ نەرى خاتـا؟كېلشنى ئېيتـتىم 

مەقسـىتىگە ئۇالرنىـڭ  لاليـدۇ،قو سېنىتەشەببۇئۇالرنىڭ ئەمما  قايتىپ كەلمىگەن بولسىمۇ

ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ قۇرئــان ۋە ســۈننەتنى چۈشــىنىپ ئۇنىڭغــا مۇناســىپ ھالــدا  ىنىيېتىشــ

ھۈســەيىن ئۆيۈمــدە  بىــلەن ئابــدۇلفەتتاھ ئىســمائىل ئۈمىــد قىلىــدۇ، بەرھەق،ياشىشــىنى 

ــ ــۇالر . تىئۇچراش ــالم  ئ ــۇلمانالر ۋەئىس ــىمۇس ــدا قېلىش ــى ۋە ئارقى ــدە  نىڭ چكىنىش ھەققى

ئـۇالر مېنىـڭ ئۆيۈمـدە .  كەتتـى ئابـدۇلغاففارسـۆھبەتتىن كېـيىن ھۈسـەيىن  راڭالشتى، پا

ــان، ــۇپ قالغ ــىپ تونۇش ــادىبى ئۇچرىش ــۇنى  تاس ــمائىل ئ ــدۇلفەتتاھ ئىس ــەيىن » ئاب ھۈس

، ئۇنىــڭ ســوفىزىملىق ھەققىــدىكى پىكىرلىــرى  ئۇقۇمۇشــلۇق ، بولىــدىغان ئــادەم ئىــكەن

 .دېگەنىدى« تەتقىق قىلىشقا ئەرزىگۈدەك

 :گېپىم تۈگىشگە ئۇ غالچىالردىن بىرى يەنە

ــى  - ــەيىن ھەممىن ــرار قىلدىھۈس ــا ،ئىق ــانلىق بويۇمىغ ــالرنىڭ قۇرب ــۇلمان قېرىنداش مۇس

، سـاڭا جىدىنغا چاپان يېپىۋاتىسـەن، ھۈسەيىن ۋە سىرائايالنغۇڭ بار ئوخشىمامدۇ سېنىڭ

ن ئابــدۇلھەكىم ۋەفىــدنىڭ ئــادەملىرى بىــلە-، ئەلىــزئەڭ ئــاخىرقى قېــتىم پۇرســەت بېرىم

ساڭا .ىكى كىشلەرنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدە ئوبدانراق ئويلىنىپ باق ئامىرنىڭ ئىشخانىسىد

 ىۋەتكەنـدىن كـۆزلىرىڭنى ئويىۋېلىـپ كـور قىلبېرىلگەن بۇ پۇرسـەتكە نـېمە دەيسـەنكىن؟ 

 .دېدى -كېيىن ھۈسەيىن ۋە فۇئاد سىراجىدىن بىلەن يۈزلەشتۈرىمىز

ى كھەقىـقەتەن كـۆزلەر كـور بولمايـدۇ، لـېكىن كـۆكرەكلەردى»ئالالھقا ھەمدە بولسـۇن، -

 .دېدىم(ئايەتنىڭ بىر قىسمى-26سۈرە ھەج )«قەلبلەر كور بولىدۇ 
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 : ۋارقىراپ تۇرۇپ كەتتىيىالن چېقىۋالغاندەك  بەدىران شەمسى

پەسـكويغا چۈشـۈرمەكچى  ىدېيىشـىگە يېنىـدىكى بىرسـى ئـۇن -سافۋات، ئىتالرنى ئەكىـر -

 :بولۇپ

ڭىزنى بېسىۋىلىڭ باشلىق ، ئـۇ ئـۆز مەنپەئەتىنـى كـۆرۈپ يېتەلمەيۋاتىـدۇ، بۇنـداق ئۆزى -

 .ۇ،دېدىجاھىللىقنىڭ ئېلىپ كېلىدىغان ئاقىۋىتىنى بىلەلمەيۋاتىد

ئالالھنىــڭ قولىدىــدۇر، ســىلەرنىڭ قولــۇڭالردا ئەمەس،  ئــاقىۋەت -ھەرقانــداق نەتىــجە -

 .دېدىم -ئالالھتۇر خالىغىنىنى قىلىدىغان قۇۋۋەت ساھىبى پەقەت ئۇلۇغ 

 :نىڭ يېنىدىكى غالچىلىرىدىن باشقا بىرسى سۆزگە ئارىالشتىبەدىران شەمسى

لىشـكە بـۇيرۇق بېرەمسـىزكىن ھـازىرال بـۇ يەركە ئەكى نى، ھۈسەيىن ئابدۇلغاففارباشلىق -

 .دېدى

مېنــى دوختۇرخانىغــا ئاپىرىۋىتىــپ ھۈســەيىننى يــاالپ ئېلىــپ  ســافۋاتنى بەدىــران شەمســى

 .ۇيرىدىكېلىشكە ب

 شەپەرەڭدەك كېچىدىن خوشال بولىدۇ ۋە كېچىسى ھەرىـكەت قىلىـدۇ، كەشلەرپەسبۇ      

بىــر قــانچە مىنــۇتتىن كېــيىن .مېنــى يېــرىم كېچىــدە يــاالپ يەنە ئىشــخانىغا ئېلىــپ كەلــدى

ھۈسەيىن ئابدۇلغاففار كىردى، قولى سۇنغان بولۇپ داكا بىلەن بوينىغا ئېسىغلىق ئىـدى، 

قىسـتاققا ئېلىنغانلىقنىـڭ ئـاالمەتلىرى -ىن قىيىنىق ئىدى، ئۈستى بېشىدىمۇ تېڭىغلپۇتلىر

 .مانا مەن دەپ تۆكۈلۈپ تۇراتتى

 بەدىـران شەمسـى، سـاالم قـايتۇردۇم، قىلـدىساالم  مېنى كۆرۈپ ھۈسەيىن ئىچىگە كىرىپ

 :ئۇنىڭغا يەۋەتكۈدەك قاراپ 

ئۇنىـڭ بىـلەن ئـاراڭالردا بىلەن نېمە مۇناسـىۋېتىڭ بـار؟  غەززالىقېنى دېگىنە، زەينەب  -

 .دېدى -نېمە ئىشالر بولدى؟ 

 :ھۈسەيىن
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 .دېدى -لىقققەغەزدە ھەممىسى يېزى -

 .ئوقۇشقا بۇيرىدى نىھۈسەين ىرىپقەغەزلەرنى چىق بەدىران شەمسى

مەن ھۈســەيىننىڭ قولىــدىكى قەغەزگە دىقــقەت قىلماســتىن، بــۇ ئىبلىســالرنىڭ ســۇئالىغا 

ۇش ئىسكەنجىسـىدىن قۇتقـۇز لىپ ھۈسەيىننى ئۇالرنىـڭقانداق جاۋاپ بېرىش، قانداق قى

 قىيناپ چوقۇم ئـۆزلىرى ئېھتىيـاجلىق بولغـاننى يـازدۇردى نى نىھۈسەي. ئۈچۈن تىپىراليتىم

ــدىم ــۇ .ھۈســەيىن ئوقۇشــقا باشــلىدى. دەپ ئويلى ــى ئ ــڭ ھەممىس ــڭ ئوقۇۋاتقانلىرىنى ئۇنى

. ئىــدى ان توقــۇلمىالربولغــ ھەقىقەتــتىن تولىمــۇ يىــراق ،ئەزەلــدىن دېمىــگەن، قىلمىغــان

 :بەدىران شەمسى

 .دېدى -ئەمدى نېمە دەيسەن؟زەينەب، -

ىڭالر سالغا ئىسكەنجە، زۇلۇم ۋە بېسـىممۇسۇلمانالرغا سىلەرنىڭ قانداق قىلسۇن ئەمدى،  -

 .دېدىم -غاندۇ شۇئاستىدا تەلەپ قىلغىنىڭالرنى يېزىشقا مەجبۇر بول

 .دېدى -؟ سەن بۇ ئاڭلىغانلىرىڭمۇ يالغان دېمەكچىمۇ -

ھۈســەيىن  يالغــان ســۆزلىمەيدۇ، ئەممــا ئىشــىنىمەنكى ئــۇ  ســىلەرنىڭ زۇلۇمىڭالرغــا  -

 .گېپىمگە ئارلىشىپ ۋارقىرىدى شەمسىدېيىشىمگىال .... چىدىمىغانلىقى ئۈچۈن

 ھۈسەيىن ئوقۇغان بۇ گەپلەرنى ئۇ ساڭا دەپ باقمىغانمۇ ؟نېمە دېمەكچىسەن؟  -

 :خېلىل ھەسەن 

ىغــان بــۇ ســۆزلەرنىڭ تــوغرا يــاكى تــوغرا ئەمەســلىكىنى بىلىشــنى ھۈســەيىندىن ئاڭل-

 .دېدى -،تىز دېگىنخااليمىز

 :يەنە بىرسى

ھۈسـەيىن ئۈچۈنمـۇ جېنىڭنـى ۈچۈن جېنىڭنـى پىـدا قىلغانـدەك مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئ -

 .دېدى -پىدا قىالي دېدىڭمۇ؟

 .دېدىم -ئەكسىچە قۇتقۇزىمەنن، مەن ئۆزەمنى ئوتقا تاشلىمەيمە -
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 :بەدىران شەمسى

غــا فۇئــاد ســىراجىدىندىن بىــر پــارچە مەكتــۇپ غەززالى بدېگىــنە ھۈســەيىن، زەيــنە -

 يەتكۈزدىڭمۇ؟ يەتكۈزمىدىڭمۇ؟

 .ئېغىز ئېچىشتىن بۇرۇن مەن ئۇنىڭدىن سورىدىم ىنھۈسەي 

 ؟ىلىپ باققانمۇمەكتۇپ ئەك ندىنسىراجىدىباشلىق ماڭا  ىزھۈسەيىن، س -

 :ھۈسەيىن

 .دېدى -، كىچىك فۇئاد سىراجىدىندىنسئەمە باشلىقتىن -

 .كىم؟ دېدىم ىزتونۇيمەن، كىچىك دېگىنىڭ باشلىقنىالمەن پەقەت فۇئاد  -

 .دېدى -نەۋرە ئېنىسى باشلىقنىڭفۇئاد  -

 . ەپ سورىدىمد-؟زادى نېمە ئىشبۇ ھۈسەيىن  -

ەن بـۇ ئېيتىـپ بەرگەن بىـر يۇمۇرىـدىن ئىبـارەت، م يماننىڭ ماڭـا بۇ پەقەتال ئەلى سـۇال -

 .دېدى يۇمۇرنى زەينەب خانىمغا بۇرۇنمۇ سۆزلەپ بەرگەن

 :ئۇنىڭغا. ھۈسەيىننى چىقىرىۋەتتى بەدىران شەمسى

بولسـىمۇ  ئالالھ نېمىـدىگەن ياخشـى ھىمـايىچى، بـۇ ئـۆزۈڭالر توقـۇپ چىققـان چاقچـاق -

قارىغانــدا فۇئــاد ســىراجىدىن  ؟ شــۇنداقمۇ؟ ئارىســىغا سۈيقەســتىڭالر يوشــۇرۇنغانىكەن دە

 .باشلىقمۇ سىلەرنىڭ زەھەرلىك قولۇڭالردىن قېچىپ قۇتۇاللمىغىدەك، دېدىم

ئېلىـپ  دوختۇرخانىغـائانـدىن ھەمـزە مېنـى يـاالپ . مېنى قامچىالشقا بۇيرىدى ئۇ سافۋاتنى

 .كەتتى
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 قىستاق ۋە دوختۇرخانا -قېيىن
 

رغــا ســوالنغان كامى ، مەننىــڭ ئچىــگە ئورۇنالشــقانھەمــزە بەســيۇنى دوختۇرخانى ئەتىســى

ئابـدۇلمەبۇد بـار  دوختـۇر ياردەمچىسـىكىردى، يېنىدا گېنرال دەرىجىلىك بىر غالچىسى ۋە

 :ئىدى، ھەمزە ئابدۇلمەبۇدقا

 .دېدى -چىقىپ ئۈستەل بىلەن ئورۇندۇق ئەكىر -

 .ئۇ مۇ تېزال ئەكىردى

 :ھەمزە ئۈستەلگە قەغەزنى قويدى ۋە ئابدۇلمەبۇدقا 

 .دېدى -ياز سېنىغزىدىن چىققانىڭ ھەممىئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ زەينەبنىڭ ئا -

ــزە ــردى، ھەم ــۈرۈپ كى ــارخىبالرنى كۆت ــۇنچە ئ ــدىنال ســافۋات بىرم ــر ئارقى ــب ھەربى  ئارخى

 :ماڭا خالتسىىدىن بىردىن ۋاراقنى سۇغۇردى ۋە

ىد ئ، ئابـدۇلفەتتاھ ئىسـمائىل، سـەھۇدەيبىقەغەزگە يازىسەن، بۇالر  سېنىبۇنىڭ ھەممى -

 فەرۇخابدۇلمەجىد، مۇرسى مۇسـتافا مۇرسـى، سـەبرى ئـارافە، ، ھاۋۋاش، ئەھمەد ئقۇتۇب

 .دېدى -ىنىڭ گۇۋاھلىق سۆزلىرىئەل مىنشاۋى، ئابدۇلئەزىز

بـۇالرنى ئـۇالر يـازدى بىلگنىمنى يازىمەن، بۇ سـۆزلەر بىـلەن ئـاالقەم يـوق، مەن پەقەت  -

 .دەپ قارىمايمەن ھەم ئىشەنمەيمەن

 :ھەمزە

يېنىغـا  بەدىراننىـڭ شەمسـىاق قىـل، بولمىسـا سـېنى قانداق قىلىش كېرەك بولسا شۇند -

 .قسىتاقنىڭ تەمىنى ئوبدان بىلىسەن-ئۇ يەردىكى قىيىنئاپىرىمىز،

ئـالالھ . ، ئۇ مۇ يازدىىنى مەدھىيلەيدىغان گەپلەرنى قىلدىمئابدۇلمەبۇدقا ئالالھ ۋە رەسۇل

 ۋە رەسۇلىدىن باشقا بۇ زىنداندا نېمىمىز بارئىدى؟

 



 

~ 180 ~ 
 

ئىشخانىسىغا ئاپىرىش ئۇالرغـا ئـادەت بولـۇپ نىڭ بەدىران شەمسىېنى ھەركۈنى سەھەردە م

مېنىـڭ ئاغزىمـدىن چىققـان، دوختـۇر  بەدىران شەمسى، بىر ئورۇندۇقتا ئولتۇردۇم، قالدى

پـارچە قىلىـۋەتتى، -يىرتىپ پارچە ياردەمچىسى خاتىرلىگەن ھېلىقى قەغەزنى كۆز ئالدىمدا

 :ۋە ھايۋاندىنمۇ بەتتەر بىر قىياپەتتە

مۇسۇلمان ؟ سەنقىلغان بارلىق تەكشۈرۈشلەرنى يوق قىلماقچىمۇ بىز! ۋۇ ئىتنىڭ بالىسى  -

قىـالي دېـدىڭمۇ؟ مۇسـۇلمان قېرىداشـالرنىڭ  ئىنكار نىڭ گۇۋاھلىقىنىىرىڭنىڭ قېرىنداشل

ــارقىلىقمۇ دېگەنلىرىنىــڭ ھەممىســى راســت،  ئۇالرنىــڭ دېگەنلىــرى ســېنىڭ گەپلىرىــڭ ئ

 .دېدى -ىڭ سۆزلىرىگە مەسئۇل بولۇشىڭ كېرەكسەن ئۇالرندەلىلىنى تاپتى،

بـۇ سـۆزلەرنى  مەن ئۆزەم ئىشىنىدىغان ھەققە سـادىق ۋە ئۇنىڭغـا ئۇنىڭغـا مەسـئۇلمەن، -

مېنـى ئـۇالر  .ئـۆز ئاغزىـدىن چىققـانلىقىغىمۇ ھەم ئىشـەنمەيمەن مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ

 -ڭالر توقۇپ چىقىرۋالغانسـىلەرئۆزلىرىبۇ ئىقرارنامىلەرنى تايىنلىق  بىلەن يۈزلەشتۈرۈڭالر،

 .دېدىم

 :يەنە ۋارقىرىدى بەدىران شەمسى

پتۇ،ئېلىــپ چىقىــپ كۆمــۈۋىتىڭالر، ماڭــا ئۇنىــڭ جەســىدى بۇنىــڭ ئۆلگۈســى كە! ھەمــزە -

 .دېدى ،كېرەك

ــــقا  ــــۇالر مېنــــى باش ــــاپ قئ ــــر ســــائەتتىن كېــــيىن بىــــر زىنــــدانغا قام ويــــۇپ بى

رالپ قويـۇپ قامچىلىـدى، ئـالتە سـائەت شامالدۇرغۇچنىڭ ئالدىغا يۈزۈمنى توغـۇقىرىپ،چى

مۇشۇنداق تۇردۇم، ئۆزۈمنى خۇددى قىززىق مىخنىڭ ئۈستىدە تۇرغاندەك ھـېس قىالتـتىم، 

ئــۇزۇن مەزگىللىــك تايــاق ۋە قــامچىالردىن بەدىنىمنــى كۆتۈرگۈدەكمــۇ كۈچــۈم قالمىغــان، 

 .ئىششپ كەتكەن ئىدى توپتەكھەممە يېرىم 

 :نىڭ يېنىغا ئاپاردى، ئۇبەدىران شەمسىيېرىم كېچىدە يەنە 

زەينەب، بىزگە ماسالشساڭ رەئىس ئابدۇناسىرنىڭ يېنىغا ئاپىرىمىز، شـۇھامان ئۆيـۈڭگە  -
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چەكلىـگەن قـانۇننى ئەمەلـدىن  سـېنىقايتىسەن، شـۇ كـۈنىال مۇسـۇلمان ئايـالالر بىرلەشمى

ىكـى جەدىـد ت-مىـرۇل ۋەڭ ئەسلىگە كېلىشى سېنىمۇسۇلمان ئايالالر بىرلەشمىقالدۇرىمىز، 

بىرىنچى قېتىملىق ياردەم  قايتىدىن جانالندۇرۇش ئۈچۈن سېنىئايالالر بىرلەشمىمۇسۇلمان 

ئەسلىگە   ڭبىرلەشمىنىڭ ژورنىلىنى بۇالردىن سىرت.مىڭ جۈنەيىھ بېرىلىدۇ 14 سۈپىتىدە  

 .دېدى ،بېرىلىدۇ جۈنەيمىڭ  24شى ئۈچۈن لىتارقىتى كېلىپ قايتا

 :ئۇالردىن بىرسى

 .دەپ سورىدى -بارمۇ؟ زىمىنىمىرۇل جەدىد تە  ىنىڭالالر بىرلەشمىسىئاي مۇسۇلمان -

 .دەپ جاۋاب بەردىم -ۋادىرات مېتىرۇھەئە، ئالتە مىڭ ك -

 :بۇكىشى يەنە سورىدى بىلدىم،ناسىر ئىكەنلىكىنى ىھ ئىسىمىنىڭ سال كېيىن بۇ كىشىنىڭ

 چوڭ يەرنى نېمە قىلىدۇ؟نچە تەشكىالتىڭالر بۇ -

قىـزالر ياتىقى،پائـالىيەت -قىزالر تەربىيلەش مەركىزى،مۇسۇلمان خـانىم-خانىم مۇسۇلمان -

، مەسچىد، قـارى تەربىـيلەش سىبىناخىزمەت  باش شىتاب ئۈچۈن  يىغىن زالى،مەركىزى،

ــادىالش كۇرســى، باشــالنغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مەكــتەپ، دىنــى بىلىملەرنــى  ــان ي ئۈچــۈن قۇرئ

 .دەپ جاۋاب بەردىم النلىغانىدۇقۇشنى پىئۆگىتىدىغان ئايالالر ئىنىستىتوتى قۇر

 .دېدى -بۇنچىلىك جىق پۇلنى نەدىن تاپىسىلەر؟ -

ئۇنىڭ ئۈسـتىگە بـۇ پىالنـالر تەدرىجـى ، باشقىالرنىڭ ياردىمى ۋە ئىئانىسىگە تايىناتتۇق -

 .دېدىمھالدا باسقۇچالرغا بۆلۈپ ئېلىپ بېرىالتتى، 

 :ئۇ كىشى

، ئۆيـۈڭگە نى بېرىپتـۇىمـۇ ياخشـى پۇرسـەتتول سـاڭا رەئىس ئابدۇناسىر خوش، ئۇنداقتا -

 .دېدى -كېتىسەن، ئىشىڭنى باشاليسەن، رەئىسمۇ سېنى چوقۇم رازى قىلىدۇ

ــدىن،  - ــالالھ زىمىن ــزدە ئ ــدىن ئۈســتۈندۇر، قەلبىمى ــان ئىشــەنچىمىز ھەممى ــا بولغ ئالالھق

نالردىن قلىرىنى تارتىۋلغان ئازغۇوقۇقۇلالرنىڭ ھمۆئمىن مالدىن، يەر يۈزىدە ئالالھنىڭ ۋە 
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، سىلەرنىڭ ھېچقانداق ياردىمىڭالر كېرەك ئەمەس، ئابدۇناسىر ئۈستۈندۇرنەچچە ھەسسە 

، ئىسـمائىل فەييـۇم، رىفـات بەكرىنىـڭ، مـۇھەممەد ئاۋۋادنىـڭ ۋە مەيمەنكۆرۈشـ مۇبىلەن

 ۇقېرىنداشـالرنىڭ قېنىنـى ئاقتۇرغـان ئـۋە باشقا نۇرغۇن مۇسۇلمان ئابدۇلقادىر ئۇدەھنىڭ 

ــنە ــارەك مەي ــلەن كۆرۈ تمۇب ــول بى ــايمەنق ــۈپ،قولۇمنى بۇلغىم ــدە ش ــۇ ئالەم ــان ب ــۇ ق ، ب

مەســئۇلىيەت ۋە باشــالمچىلىق تەختىــدە قايتىــدىن ئولتۇرىــدىغان مۇســۇلمان ئەۋالدالرنــى 

رولىنـى  نىـڭھەرىكەتـكە كەلتۈرىـدىغان ئېنىرگىيەئادىمىيلىكىمىزنى تەربىيلەيدۇ، بۇ قان 

 . ئوينايدۇ

قماس قامچىالر، شاپىالقالر يەنە باشالندى، يەرگە يىقىلىپ چى -بۇ سۆزلەر ئاغزىمدىن چىقا 

 :ھەمزىگە ۋارقىراپ بەدىران شەمسىچۈشتۈم، 

 .دېدى -نۇمۇرلۇق كامىرغا سوالپ قوي -52بۇنى  -

سـوالپ  يەنە مېنىـڭ يېنىمغـا ئىككـى ئىتنـى  بۇ قاراڭغۇ ۋە تار گوردەك بىـر كـامىر ئىـدى،

 .ئىشىكنى قۇلۇپالپ چىقىپ كەتتى، قويۇپ

ەلمىسـەممۇ ى تەرەپـتە ئىكەنلىكىنـى بىلتەيەممۇم قىلىپ ناماز ئوقـۇدۇم، قىبلىنىڭمـۇ قايسـ 

ئالالھقا مېنى زالىمالردىن قۇتقۇزىشـىنى  ئىچىدەئوقۇپ خوشۇھ كەينى كەينىدىن توختىماي 

-سەجدىگە باش قويغىنىمدا ئىـتالر ئۈسـتۈمگە چىقىـپ بېشـىمنى، يـۈزتىلەپ دۇئا قىلدىم،

 .ىتاتىلىد كۆزلىرىمنى

 ، مېنـــىنـــى ئېلىـــپ چىقىـــپ كېتىـــپبىـــر ســـائەتتىن كېـــيىن ئېشـــىك ئېچىلىـــپ ئىتالر

نىـڭ يېنىغـا سـوراق بەدىران شەمسىدوختۇرغانىغائاپاردى، خۇپتەن نامىزىدىن كېيىن يەنە 

 .قىلىشقا ئاپاردى

 :بەدىران شەمسى

ى ئارتۇق كىشـ تىن 14دىن كەلگەن رىھەرقايسى يەرلىمىسىرنىڭ  ئۈچ يىل بۇرۇنزەينەب  -

 ، بۇ يىغىندا نېمىنى مەسلىھەتلەشتىڭالر؟ سېنىڭ ئۆيۈڭدە يىغىلىش ئۆتكۈزۈپتىكەن
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جامائەت بىلەن ئاخشامغىچە بىللە بولدۇق، خۇپتەن نـامىزى ۋە تەرەۋىـھ نـامىزىنى بىلـلە  -

 .دېدىم -ئاندىن ئارام ئالدۇق ئوقۇدۇق

 :ئۇ

 .دېدى ،بۇ يىغىننىڭ ئېچىلىش سەۋەبىنى سوراۋاتىمەن -

 قاپتىمەن، دېدىمئۇنتۇپ -

 ئۇالر ئۆيۈڭدە ناشتا قىلدىمۇ؟-

 .بەزىلىرى مېنىڭ ئۆيۈمدە ناشتا قىلدى-

 ئەينى چاغدا نېمىشقا يىغىلغانتىڭالر؟-

، شەرق ۋە غەرىبنىڭ ھەر تۈرلۈك ئـازغۇن ئىـدىيەلىرى ىنىشئىسالمنىڭ ئاساسلىرىنى ئۆگ -

 .ئۈچۈن ھەتلىشىشمەسلىكۈشكۈرتىدىغان ناچار ئېقىمالرغا قانداق قارشى تۇرۇشنى 

 قايسى ئىسالم، قايسى دىنسىزلىق، قايسى جاھىلىيەتتىن سۆز قىلىۋاتىسەن؟ -

شەھەردە ئايالنغان ۋاقىتلىرىمدا دىنسىزلىق ۋە ئەخالقسىزلىقنى باش تېما قىلغـا سانسـىز  -

ژورنالالرنى كۆردۈم، بۇالرنىڭ ھەممىسـى كوممـۇنىزىمنى، ئەخالقسـىزلىقنى ۋە ھەر -گېزىت

 .سېتىلماقتاچارلىقالرنى جەمئىيەتتە تارقىتىش ئۈچۈن تۈرلۈك نا

 :ئۇ سۆزۈمنى بۆلۈپ ۋارقىرىدى

قۇرۇق گەپ، ئۆيۈڭـدە يىغىلغانالرنىـڭ ئىسـمىنى دە، ئـۇالردىن بىـرى يىغىننـى تاشـالپ  -

ــۇدەيبى ــى،  ھ ــكە كەتت ــلەن كۆرۈشۈش ــۇن ھۇدەيبىۋە بى ــر تېلىف ــاڭا بى ــدىن س ــڭ ئۆيى نى

 ى، ئۇ كىم ئىدى؟قايتىپ كەلد قىلىۋەتكەندىن كېيىن

بىلەن كۆرۈشمەكچى بـولغىنى، بۇنىـڭ  ھۇدەيبىئېسىمدە يوق، ئىسىمدە قالغىنى ئۇنىڭ  -

 بىلەن ئالدىنئاال كېلىشىپ قويۇشۇمنى دېگەنلىكى، بۇنىڭغا نېمە بوپتۇ؟ ھۇدەيبىئۈچۈن 

سىلەر زادى نېمىشقا يىغىلغان، سېنىڭ  سەمىڭگە سېلىپ قوياي ئۇنتۇپ قالغان بولساڭ،  -

شەرىف، شۇنداقمۇ؟ راسـت گەپ قىلمىسـاڭ يەنە  بىلەن كۆرۈشكىنى ئابدۇلفەتتاھ ەيبىھۇد
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قامچىلىنىســەن، ھــاكىمىيەتنى ئاغــدۇرۇش ۋە ئابدۇناســىرنى ئۆلتۈرۈشــنى پىالنلىــدىڭالر، 

 شۇنداقمۇ ؟

قۇرئـان ۋە سـۈننەتنى تـۇرۇش، قارشـى  جاھىلىيەتكە ۋە ئازدۇرغۇچ ئىـدىيەلەرگە قانـداق-

 سـېنىبـويىچە دۆلەت باشقۇرۇشـنىڭ تەقەززاتـارقىتىش، قۇرئـان  ىش،قانداق تەشۋىق قىل

 .ھەققىدە پاراڭالشتۇق قانداق يوسۇندا بىلدۈرۈش مۇسۇلمانالرغا 

 :ە قىلغان ھالدامەسخىرئۇ 

بـۇنى ! دېگىـنە ئەزھەرنىـڭ ۋەزىپىسـى نـېمە؟ سـافۋات  ىش قىلىـدۇ؟ە ئئەزھەر نېم ئەمسە-

 .ئەپچىقىپ قامچىال

ــى ــاق زەربىس ــاكى تاي ــا ت ــدىم ئالالھق ــالالھ دەپ زارالن ــگە قەدەر ئ ــۇمدىن كەتكەن دىن ھۇش

 .يالۋۇردۇم

 باب بەشىنچى

 فىرەئۋىننىڭ قۇلىقى مەندە
 

ئەمما كۆزۈمنى ئاچقىنىمدا جەسەتكە ئوخشاش ئۇالرنىـڭ  ھۇشۇمغا كەلدىم،  ئەلھەمدۇلىلالھ

نىـڭ راپتىكىلەردوختـۇرالر يـارىلىرىمنى داۋاالۋاتقـان ئىـدى، ئەت ،كۆز ئالدىدا يېتىپـتىمەن

  ! كىمنى كۆردۈڭ دەڭالر؟. كۆز يۈگۈرتتۈم كىملىكىنى بىلىش ئۈچۈن

ئــامىر   بىــر تـال قــارا كـۆزەينەكنى ئوينـاپ ئولتۇرغــان ئابـدۇلھەكىم جامـال ئابدۇناسـىر ۋە 

 .مارشال  تۇراتتى

 .كۆرۈپ  قەيەردىن كەلگەن جاسارەتىكىن، ئورنۇمدىن تۇرۇپ كەتتىم سېنىئۇ ئىككى

ــۆلەپ ىســتاكان لىمــون ســۈيى بماڭــا بىــر ئ ــرېرىــپ  ئورۇنــدۇققا ي  ئولتۇرغــۇزدى، يەنە بى

رەت قىلمــاي ئىچــتىم، ئىككىلەنــمەي ،  ، ئۇنىمــۇگــۈزۈپ بەردىقەھۋەمــۇ ئەكىر ئىســتاكان

بـۇ مەنزىـرە ئەتراپىمـدىكى . دېـدىم« دى نېمە چـوڭ ئىشـالر بولـۇپ كېـتەرئەم»:ئىچىمدە 
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 .پەرەزلىرىمنى تېخىمۇ كۈچەيتەتتى

 : تۈرۈپقوۋزىنى كۆپ دىرانبە شەمسى

جـاۋاب بېرىشـىڭنى ئۈمـۈد قىلىـمەن،  ياۋاشلىقچە زەينەب خانىم، سورىغان سوئاللىرىمغا -

بولمىسا قانـداق بولىـدىغانلىقىنى بىلىسـەن، مەسـىلەن، مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر دۆلەتـتە 

الــدا ئەھۋ الرغـا ئىتـائەت قىلســاق، بۇنـداق ئۇ ھـاكىمىيەت ئۇالرنىــڭ قولىـدا، بىــز ھـاكىم،

 .دېدى -؟ بىزنى نېمە قىلىۋىتەتتى مۇسۇلمان قېرىنداشالر

 :جاسارىتىمنى توپالپ ئۈنلۈك ئاۋازدا

 بۇلغىغـان، زالىمالر قـوللىرىنى ى دورىمايمىزىمۇ يۈز كېلەلمەيدىغان كىشلەرنبىز ئۆزلىرىگ -

 بىــز قــوللىرىمىزنى ئىنســانالرنىڭ قېنىغــا دە قــوللىرىمىزنى بۇلغــاپ يــۈرمەيمىز،نەرســىلەر

، يەر يۈزىنى زۇلۇم ۋە چىرىكلىك بىلەن تولدۇرىدىغان ئازغۇنالرنىـڭ تەختىـدە چىلىمايمىز

 .ئولتۇرمايمىز

مېنى نـېمە قىلىۋىتەتتىـڭ مېنىڭ ئورنۇمدا بولغان بولساڭ، مەن سەندىن يۇم ئاغزىڭنى،  -

 .دەپ سوراۋاتىمەن

ۇ ئالالھنىڭ يولىغـا ،ھاكىمىيەتكە ئېرىشسەكمۇ، ئېرىشمىسەكمياقىلىغۇچىالر بىز ھەقىقەتنى

تـۇغىنى گۈللەنـدۈرىمىز، بۇنىڭغـا جېـنىم پىـدا ‹ بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق›سادىق، 

شۈبھىســىزكى، ئــالالھ مــۆمىنلەردىن ئۇالرنىــڭ مــاللىرىنى ، جــانلىرىنى ئۇالرغــا › بولســۇن 

 .‹ئايەتنىڭ بىر قىسمى  -222سۈرە تەۋبە . جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى 

ىـدا قول ھەرقايسـىڭنىڭسورىغان سوئالىمغا جاۋاب بەر، ھـاكىمىيەت الىسى، ۋۇ ئىتنىڭ ب -

 نى قانداق قىلىشاتتىڭ؟ولغان بولسا بىزب

يەتنى قولغا چوقـۇم كىرگـۈزىمىز دەيـدىغان مەقسـتىمىز يوق،ھـاكىمىيەت بېشـىدا ھاكىمى -

ــۇق  تۇرغــۇچى ــا قۇلل ــقە مەســئۇل بولســا ۋە ئالالھق ســەمىمىي، ئىشــەنچىلىك بولســا، خەلق

 پۈتۈن دۆلەتنى ئىسـالمىي پۇراققـا ىاللىسا، ئالالھ يولىدا كېرەكلىك ئىشالرنى ئىجرا قىلىپق
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  .تۆرەن بولىشىنىڭ كارايىتى چاغلىق–تويۇندۇرالىسىال بىزنىڭ ئورنىمىزنىڭ يۇقىرى 

ئانــدىن ئىســالمىيەت ھــاكىمىيەت بېشــىغا  بەلكىــم يەنە بىــر قــانچە ئەۋالدالردىــن كىــيىن 

-ئىسـالمىيەت ھۆكۈمرانلىـق قىلغانـدا مۇسـۇلمان خـانىماپ كەتمىدۇق، چىقىدۇ، بىز ئالدىر

يـاراملىق  ئابرويغـا ئېرىشـىدۇ، -غـا ۋە ئىـززەتئېرىشىشكە تېگىشـلىك ئورۇن ۆزلىرىقىزالر ئ

 .ئىسالم ئەۋالتلىرىنى يېتىشتۈرۈپ چىقىدۇ

دەك نـقۇيۇندا قالغاندەك، چۆلدە يۆنىلىشىنى تاپالماي بېشى قېيىپ قالغا بەدىران ىشەمسى

  :ساراڭالرچە چالۋاقاپ

ــدى بەس - ــڭ! بول ــېمە قىالتتى ــاڭ ن ــان بولس ــدا بولغ ــڭ ئورنۇم ــەن؟ مېنى ــېمە دەۋاتىس  ن

 .دەۋاتىمەن

ۋە زىنـدان  قىينـاشئىسالم ئادالەت، نۇر ۋە رەھمەتتۇر، ئىسالمدا قامچا ۋە توقماق يوق،  -

 ەزالىرىنـىش، ئلەرنىڭ بەدەنلىرىنـى پـارچىالشـېھىدۋە سـۈرگۈن يوقتـۇر،  تـۈرمەيوقتۇر، 

مۇســۇلمان ياشــالردىن بىرســى بولــۇپ، بېشــى زىنــدان › ر ىــتـوغراش يوقتــۇر، رىفــات بەك

ــان  ــۇرۇپ پارچىالنغ ــا ئ ــىدىكى فونتانغ ــۇم ‹ھويلىس ــمائىل فەيي ــىرنىڭ › ، ئىس ئابدۇناس

ئـۆز   بەدىـران شەمسـىشەخسى قوغـداش ساقچىسـى بولـۇپ، گۇمـانلىق دەپ تۇتۇلغـان ۋە 

قۇتۇبنىـڭ  سـەئىد› ، مۇھەممەد ئايياد ‹ىنى سىقىپ ئۆلتۈرگەن قولى بىلەن زىنداندا گېل

قاتارلىقالرنىڭ بېشىغا كەلگەن ئشالر يوقتـۇر، ‹ڭ ئوغلى سېنىجىيەنى، يەنى نەفىسە ھەدى

ر ۋە بۇتپەرەسـلەر ئىسالمدا بالىالر يېتىم، ئايالالر تۇل قالدۇرۇلمايدۇ، ئىسـالمدا فىـرئەۋىنلە

 .لەت ئۈستىگە قۇرۇلغاندۇرپەقەت ھەق ۋە ئادا يوقتۇر، ئىسالم

 :ۋارقىراپ بەدىران شەمسى

 .قامچىال  ېسىپئ نىبۇ !سافۋات ئاغزىڭنى يۇم،-

اپ مېنى ئېسـىپ ئۇرۇشـقا باشـلىدى،قامچا بەدىنىمنىـڭ ھەمـمە رۇندئو سېنىسافۋات ۋەزىپى

ــى ــرىگە قارس ــېس يې ــازابىنىمۇ ھ ــاغرىق ئ ــلىدى، مەن ئ ــكە باش ــان تەپچىش لداپ تېگىپ،ق
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 .كەلگەنىدىمقىاللماس ھالغا 

 :دوختۇر ھالىمنى كۆرۈپ 

 .ئۇنى چۈشۈرۋىتىڭالر، ئۇ ئۆلۈپ كېتەيال دەپ قاپتۇ، دېدى، باشلىق -

 :بەدىران شەمسى

 ئۇ ئۇستىلىق قىلىۋاتىدۇ، دېدى-

  :اغالچيەنە بىر  ئارىسىدىكى

 .دېدى-ئۈچۈن ياشىشى، ساغالم تۇرىشى الزىم تارتىلىشىسوتقا ئۇ  -

 :تولۇقالپ رانبەدى شەمسىئۇنىڭ گېپىنى 

قنىڭ ئۇنى كۆرىشى، ۋە ئبـرەت ئېلىشـى ئۈچـۈن ياشىشـى شۇنداق، سوتقا چىقىشى، خەل -

 . دېدى-كېرەك

 :دوختۇر

بۇنىڭ ئۈچۈن بىز جىددى قۇتقۇزۇشقا كېرەكلىك دورىالرغا مۇھتاجمىز، ئەمما بىزدە دورا  -

 .قالمىدى، دېدى

 .ەكىلىشكە بۇيرىدىھەكىم ئامىرنىڭ دورىخانىسىدىن ئئابدۇل بەدىران شەمسى

ئۇ كۈنى يەنە جامـال ھۇشۇمنى يوقاتتىم، شۇ سەۋەپ -غا ئېلىپ بېرىدىم، ئەسدوختۇرخانى

ھەكىم ئــامىر ۋە شەمســى بەدىرانالرنىــڭ يەنە نــېمە دېگەنلىكلىرىنــى ئابدۇناســىر ۋە ئابــدۇل

 .ئەسلىيەلمىدىم، ئەمما جامال ئابدۇناسىرغا دېمەكچى بولغانلىرىمنى دېيەلىگەن ئىدىم
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 سۈيقەستنىڭ كېلىش مەنبەسى پەقەت بىر چاقچاق 
 

بۇ دىلونىڭ پىالنلىغۇچىسى سۈپىتىدە بارلىق ، ىمساالمەت ئېلىپ چىقىش-سوتقا ساق  مېنى

ئوكـۇلالر بىـلەن –بايـان قىلىشـىم كېـرەك ئىـدى، شـۇ سـەۋەپ  مېنـى دورا تەپسىالتالرنى 

 .داۋاالشقا باشلىدى، ئۈچ كۈن ھۇشىسىز ياتتىم

مەن ساڭا بۇ خوتۇننى مېنىڭ ئالـدىمغا تىرىـك ھالـدا » :مسى بەدىران ھەمزە بەسيۇنىغاشە

دېدى،ئاندىن ماڭا قاراپ « ئۇنى يەنە نېمىگە ئېلىپ كەلدىڭ ئېلىپ كىرمە دېمىگەنمىدىم،

 .دەپ سورىدى« سەن نېمىشقا تېخىچە ھايات يۈردۈڭ؟» :

بۇ ئالالھنىـڭ قـول ئىلكىـدىكى ئۆلۈش ياكى ئۆلمەسلىكىمنى سەن بەلگىلىمەيسەن  »:مەن 

 .دېدىم« ئالالھ خالىغان ئادەمنى ياشىتىدۇ خالىغان ئادەمدىن ئامانىتىنى ئالىدۇ ئىش،

قوشـۇنىڭدىكى  ئاغزىڭنى يۇم ، مېنىڭ سورىغان سۇئالىمغىال جـاۋاب بەر،» :ئۇ ۋاقىرىراپ 

ــادەم  ــى ئ ــكەندىرىيەقايس ــدى؟ئىس ــۈرمەكچى بول ــىرنى ئۆلت ــال ئابدۇناس دەپ  «يولىدا جام

 .سورىدى

باشلىق ، سۇئالىڭىزنى تېخىمۇ ئوچۇقراق سورىسىڭىز ياكى ئۇنىڭغا بـۇ » : ھەسەن خېلىل 

 .دېدى« ئىشنى ياخشىراق چۈشەندۈرۈپ قويۇشۇمغا رۇخسەت قىلىڭ

بارىـدىغان يولغـا  بىرسـى سـاڭا، بىـر تۈركـۈم كىشـلەرنىڭ ئىسـكەندىرىيەگە» :ۋە ئۇالپال 

بۇ ۋاقىتتا جامال ئابدۇناسىر ماشىنا بىلەن ئىسكەندىرىيەگە . قىلتاق قويغانلىقىنى ئېيتقان 

يولدا ئۇنىڭغـا زەربە بەرگەن ، زادى كىـم جامـال ئابدۇناسـىر  بارماقچى ئىدى ، بۇ كىشلەر

 .دەپ سورىدى« ئولتۇرماقچى بولغان ماشىنىغا چىقىۋالغان ؟ 

لـدى، سـىلەر ان ئەڭ كۈلكىلىـك ئىـش بوبۇ نېمىدىگەن بىمەنىلىك ، مەن ئاڭلىغـ» :مەن 

قىستاققا –تارىخ بىتىگە ئۆزۈڭالرنىڭ سېسىق نامىڭالرنى قالدۇرغۇدەكسىلەر، مېنىڭ قىيىن 

« قېنىمنىڭ ئېقىشى، ئۇستىخانلىرىمنىڭ سۇندۇرىلىشى مۇشۇ ئىـش ئۈچۈنمـۇ؟ئېلىنىشىم ، 
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 .دېدىم

ئېسـىپ ئۇرىـدىغان بولسـاق ھـازىرال ئـۇ دۇنياغـا سـەپەر  سـېنىئەگەر » :شەمسى بەدىران 

ىســەن ، ئەممــا يەنىــال ســېنىڭ نــېمە دەيــدىغانلىقىڭنى ئــاڭلىغۇمىز بــار، بــۇ ئىشــالرنى قىل

ئىتنىڭ بالىسى ، بۇ ئىشـنى سـاڭا ئېيتقـان سـەيفۇل بەننـامۇ !  ئاياغ ئېنىق سۆزلە–باشتىن 

 .دەپ سورىدى «؟

 .دېدىم« شۇنداق ، بۇ سەيفۇل بەننا ماڭا سۆزلەپ بەرگەن چاقچاق ئىدى خاالس» :مەن 

 .دېدى« نېمە ،چاقچاق دېدىڭمۇ؟»:دىران ئاچچىغالنغىنىدىن مېنى تېپىپ شەمسى بە

 بىرسـى سـەيفۇل بەننـا ماڭـاھەسەنۇل بەننانىڭ ئۆيىگە بـاردىم،  شېھىدبىر كۈنى » :مەن 

ماڭا مۇنداق بىر گەپنـى دەپ بەردى، جامـال ئابدۇناسـىر ماشـىنا بىـلەن ئىسـكەندىرىيەگە 

ئۆتىـدىغان يولـدا ئۇنىڭغـا زەربە بەرمەكچىمىـش،  ش، بىر تۈركۈم كىشى ئابدۇناسىربارىمى

ــلەن  ــويىز بى ــلەن ئەمەس پ ــىنا بى ــپ ، ماش ــى ئۆزگەرتى ــىر پىالنن ــال ئابدۇناس ــا جام ئەمم

ئەجەبلىنەرلىكى شـۇكى ماشـىنىغا يوشـۇرۇنغان كىشـىمۇ ۋە  ئىسكەندىرىيەگە بېرىپتۇمىش،

 .دېدى« ماشىنىمۇ يوقاپ كېتىپتۇمىش 

اق ئىكەن ، ئەممـا ئىـش كىشـلەرنىڭ ئويلىغىنىـدەك ئـۇنچە بۇ بىر چاقچ» :مەن سەيفۇلغا 

مېنىڭچە ھېچكىم جامال ئابدۇناسىرنىڭ ماشىنىسىغا چىقىۋىلىـپ ئاددى ئەمەستەك تۇرىدۇ، 

غان ئۇنى ئۆلتۈرۈشكە پېتىنالمايدۇ، بۇ ئاخبارات مەھكىمىسىدىكىلەرنىڭ توقۇپ چىققان يال

ــال ئابدۇن ــۈدەك جام ــۈنى دېگ ــرى خــاالس ، ھەر ك ــرى گەپلى اســىرنى قەســتلەش خەۋەرلى

قوزغىالڭچىلىرى ئۆلتۈرمەكچى دەۋاتقان بىردەم بولسـا تارقىلىپ تۇرىۋاتىدۇ ، بىردەم خەلق 

مۇشۇ ئىش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان بىگۇناھ كىشلەرنى ئارمىيە تەرەپ ئۆلتۈرمەكچى دەۋاتقان ، 

 .دېدىم«تۇتۇپ ئەكىرىپ كېتىشتى 

« بولسـىال بولـدىغۇ ن كۈلكىلىـق بىـر چاقچـاقبۇ پەقەت كىشـلەر سۆزلىشـىۋاتقا»:سەيفۇل 

 .دېدى
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جامال ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈشكە بولمايدۇ، بۇنـداق زالىـم ھۆكـۈمراننى ئۆلتـۈرۈش » :مەن 

مەسىلە ئابدۇناسىرنى ئۆلتۈرۈشتىنمۇ ئېغىر، يەنى نۆۋەتتىكى بىلەن مەسىلە ھەل بولمايدۇ،

 .دېدىم« زات قىلىشمەسىلە بولسا دۆلەتنى قانداق قىلىپ جاھىلىيەتتىن ئا

يـۇقىرى  سـېنىخەلق ئۆز مەنپەئەتىنـى كـۆپرەك ئويلىشـى ، قانـداق قىلىـپ ساپا» :سەيفۇ 

 .دېدى« كۆتۈرۈشنى ئويلىشى كېرەك 

ــدىكى ئارزۇ »:مەن  ــڭ كۆڭلى ــارقىلىق ئۆزىنى ــاق ئ ــۇ چاقچ ــلەر ب ــقىلىپ ، كىش ــېنىئىش  س

دىن ئايرىلىـــپ ئىپـــادىلىگەن ، ئەممـــا ئـــۇالر بـــۇ چاقچـــاق تـــۈپەيلى ئىسســـىق جانلىرىـــ

 .دېدىم« ئۇالرنىڭ جەڭگىۋارلىقىمۇ بارغانسىرى تۆۋەنلەپ كېتىۋاتىدۇ، قېلىشىۋاتىدۇ

 .شۇنداق قىلىپ سەيفۇل ئىككىمىز ئوتتۇرسىدىكى سۆھبەت مۇشۇ يەردە تۈگىدى

بۇ چاقچاقمۇ ؟ ئىسكەندىرىيەگە بارىدىغان يولدا جامال ئابدۇناسـىرنى »:شەمسى بەدىران 

يالر بىلەنمـۇ اشـماۋىسەن ئۆيۈڭدە ئابـدۇلفەتتاھ ئىسـمائىل، ئەلـى ؟ قەستلەش چاقچىقىمۇ 

ســىلەر نــېمە ئۈچــۈن بىــرلىكتە بــۇ پىالننىــڭ ئىجــرا  مۇشــۇ چاقچــاقنى قىلىشــتىڭالر،

 .دەپ سورىدى« ؟قىلىنىشىدىكى سەۋەنلىكلەر ئۈستىدە تەھلىل ئېلىپ باردىڭالر

لىغـان بـۇ چاقچـاقنى سـۆزلەپ مەن ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىلغا سەيفۇل بەننـادىن ئاڭ» :مەن 

 .دېدىم« بەردىم خاالس

 .  تىلالپ كېتىشتى-گېپىم تۈگىشىگىال مېنى ئۇرۇپ ئۇالر

گە بـۇ چاقچـاقنى سۆزلىشـىڭدىكى مەقسـەت ھۇدەيبىئۇنداقتا ھەسەن » : شەمسى بەدىران 

نېمە ، سېنىڭ گېپىڭچە بولغاندا بۇ پەقەتال بىر چاقچـاققۇ خـاالس، ئـۇنى ھەمـمە ئـادەمگە 

 .دېدى« كۈزۈشۈڭنىڭ سەۋەبى نېمە ؟يەت

بـۇ مۇنچە كۈلۈشكە، خۇش بولۇشقا ئىھتىياجىمىز بار، شـۇڭا  -بىزمۇ ئادەم ، ئانچە» :مەن 

دېــدىم، دېــدىميۇ، يەنە « چاقچــاقنى دېيىشــىپ كــۆڭلىمىزنى خــوش قىلىۋالــدۇق خــاالس

 .تاياققا قالدىم
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 :شەمسى بەدىران 

ك ئىشالرنى قويۇپ تۇرۇپ باشقا بىر مەسـىلە خوش، بولىدۇ، سەيفۇل بەنناغا مۇناسىۋەتلى-

تۈرمىــدىن چىقىشــتىن بــۇرۇن ، مۇســۇلمان قېرىنداشــالر  قۇتــۇبئۈســتىدە پاراڭلىشــايلى ، 

بـۇ ئىشـنى كىـم ، نـېمە ئابدۇلئەزىز ئەلى مەسـئۇل بولغـان، خىزمەتلىرىگە  ڭسېنىئۇيۇشمى

ــارار قىلغــان ــۇنداق ق ــۈن ش ــئۈچ ــى دۇلئەزىز؟ ئاب ــى ۋاقىتتــا ئەل  ئاشــماۋى ،  ئەلــى ئەين

بىـلەن يىغىلىـپ ىلەر شـازەل-ئەش، ئابدۇلمەجىد  ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىل، يەھيا ھۈسەيىن

تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىنمۇ ئۇالر يەنە ئىككى قېـتىم يىغىلغـان  قۇتۇبيىغىن ئېچىشقان، 

 ،بۇنى قانداق چۈشەندۈرىسەن ؟ 

 .بۇ ئۇچرىشىشالردىن خەۋىرىم يوق -

ىـدۇ ؟ ئۇچرىشىشـالرنى، يىغىلىشـالرنى ھەممىـدىن ئېنىـق سـەن سەن بىلمىسەڭ كىم بىل -

 .بىلىسەن

 .ئېنىقال بىر تۆھمەتبۇ  -

 ؟رەھبەر بولۇش بۇيرۇقىنى كىم يەتكۈزدىئابدۇلئەزىز ئەلىنىڭ -

 يالغان، ئۇنداق ئىش يوق؟-

ــۇڭنى - ــەن ھۇش ــايدۇ، س ــدىغان ئوخش ــاق بولماي ــلەپ قويمىس ــر ئەدەب ــدان بى ــېنى ئوب س

 .مەنەپەئىتىنىمۇ ئويالپ قويزۈڭنىڭ ئۆتاپمايۋاتىسەن، 

سۆزلەشـكە ھەربىي ئەمەلداردىن بىرى سىياسـەتچىلەردەك ئولتۇرغان ئۇنىڭ گېپىگە ئۇالپال 

 .باشلىدى

 :توختاپ تۇرۇڭ باشلىق، مەن زەينەب خانىم بىلەن بىردەم پاراڭلىشاي،دېدى ۋە -

ئىشنى سـۆزلەپ بېـرەي، ، ئابدۇلئەزىز ئەلى ئېتىراپ قالدى، ساڭا بىر ھۇدەيبىزەينەب،  -

بەلكىم ئېسىڭگە كەپ قاالر ، ھەممىسى ئېتىراپ قىلغان ئىشنى ئىنكـار قىلىشـنىڭ ھـاجىتى 

ــۇمگە زەھەر  ــمائىل فەيي ــۈن ئىس ــىرنى زەھەرلەش ئۈچ ــى ئابدۇناس ــدۇلئەزىز ئەل ــوق، ئاب ي
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ــــداق  ــــىلدى ۋە قان ــــداق مەسلىھەتلىش ــــش قان ــــۇ ئى ــــەن؟ ب ــــنى بىلەمس بەرگەن ئىش

 ئەمەلىلەشتۈرۈلدى؟

  : چچىق بىلەن ۋارقىرىدىمئا

ئەســلى  ئابدۇناســىرنى ئۆزۈڭالرنىــڭ ئۆلتۈرگۈســى بــار ھەممىڭــالر ئېلىشــىپ قاپســىلەر،  -

ــى  ، ئوخشــايدۇ ــچە بىزن ــۋىرىڭالر، نېمىشــقا كەچكى ــۆزۈڭالر ئۆلتۈرى ئۆلتۈرگــۈڭالر بولســا ئ

 .ۈڭالر ئۇستاز بىلەن يۈزلەشتۈر ھۇدەيبىچېتىۋالىسىلەر؟ مېنى ئابدۇلئەزىز ئەلى ۋە ھەسەن 

 .دېدى-ياق، سېنى ئاۋال ئەلى ئاشماۋى بىلەن كۆرۈشتۈرىمىز -

ەگەر ئــۇنى كــۆرۈپال قالســام يــۈزىگە تۈكــۈرۈپ ، ئ بىــر يالغــانچى ئەبــلەخئەلــى ئاشــماۋى  -

 .قويۇشۇم مۇمكىن

 .بەدىران شەمسىدېدى -ئەلى ئاشماۋى سىلەرنىڭ ئادىمىڭالر ئەمەسمۇ؟ -

س، ئەلى ئاشـماۋى سـېتىلغان بىـر چېقىمچىـدۇر، ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى ئوخشاش ئەمە -

  . دېدىم-ئابدۇلئەزىز ئەلى بىلەن كۆرۈشتۈرۈڭالرياكى  ھۇدەيبىمېنى 

 خېلىلدېدى ھەسەن -بولمايدىغان يېرى يوق، ئۇالر بىلەن كۆرۈشتۈرىمىز -

 :سۆزگە ئارلىشىپ بەدىران شەمسى

بىـلەن قاچـان  ھـۇدەيبىن ئابدۇلئەزىزنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشالرنى تەشكىللىشى ئۈچـۈ -

 .دېدى-مەسلىھەتلەشتىڭ؟

 .دېدىم -بۇنداق ئىش يوق -

 .سافۋاتقا ئەلى ئاشماۋىنى ئەكىرىشىنى بۇيرىدى بەدىران شەمسى

ئەلى ئاشماۋى يىپەك كىيىملەر بىلەن چاچلىرى تاراغلىق ھالدا كەلـدى، ناھـايىتى ياخشـى 

سـىلىق بىـر  بەدىـران شەمسـىراتتى، مۇئامىلىگە ئۇچراۋاتقانلىقى مانا مەن دەپال چىقىپ تۇ

 :تەلەپپۇزدا ئۇنىڭدىن سورىدى

نىــڭ ئــۆيىگە ھۇدەيبىزەينەبنىــڭ پــۇتى يارىالنغانــدا ســەن ئۇنىــڭ بىــلەن بىــرگە  ئەلــى،-
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چاغـدا  كەتتىـڭ شـۇ باردىڭ، زەينەب ماشىنىدىن چۈشمىدى، سەن ئـۆزۈڭ يـالغۇز كىرىـپ

  نېمە ئىشالر بولدى؟

ىـــپ قىزىغـــا دادىڭىـــزدىن ســـوراپ بېقىـــڭ، ە كىرنىـــڭ ئـــۆيىگھۇدەيبىشـــۇنداق، مەن -

ــگە ئىشــىنەمدىكەن،  ــدۇلئەزىز ئەلى ــك ئاب مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســىغا رەھبەرلى

ڭ ئابدۇلئەزىز ئەلىنىڭ سېنىدىقىلىشىغا قوشۇالمدىكەن دېدىم، قىزى بىردەمدىن كېيىن دا

 .باشلىق بولىشىنى قولاليدىغانلىقىنى ئېيتىپ چىقتى 

 .بەدىران شەمسىدېدى  -ن زەينەب؟ نېمە دەيسە -

 :ئەلى ئاشماۋىغا

 سەن يالغان سۆزلەۋاتىسـەن، بىـر كـۈنى سـېنى ئىشـىك ئالدىـدا ئۇچرىتىـپ قالغىنىمـدا،-

ــا  ــڭ قىزىغ ــدۇلئەزىز ئەلىنى ــڭ ئاب ــر يىگىتنى ــىدىكى بى ــالر ئۇيۇشمىس ــۇلمان قېرىنداش مۇس

نــى ئېلىــپ باققۇســى ئۇســتازنىڭ پىكرى ھــۇدەيبى، ۋە بــۇ ھەقــتە ئۆيلەنگۈســى بــارلىقىنى 

شـۇنداق بارلىقىنى ئېيتتىڭ، ۋە مېنىڭمـۇ بـۇ ئىـش ئۈچـۈن بىلـلە بېرىشـىمنى ئۆتۈنـدۈڭ، 

ئۇسـتاز ئابـدۇلئەزىز  ھۇدەيبىئۇستازنىڭ ئۆيىگە باردۇق،  ھۇدەيبىقىلىپ ئىككىمىز بىللە 

 .ئەلى ئائىلىسى تەربىيىلىك ، ياخشى ئائىلە، بۇ توي ئىشىغا قوشۇلىمەن ، دېدى

 ۇ ئىش راستمۇ؟ دەپ سورىدى شەمسى بەدىران بئەلى،  -

 -، زەينەب بۇ ئىشالرنى ھەممىدىن ياخشى بىلىـدۇ  سىموۋللۇق گەپلەربۇنىڭ ھەممىسى   -

  .دەپ جاۋاب بەردى ئەلى ئاشماۋى

بەشــىرەڭنى ئاشــكارالپ تۇرۇپتــۇ، -بېشــىڭ، تۇرقــۇڭ ســېنىڭ ئەپتــى–ســېنىڭ ئۈســتى  -

-تىتمـا-قامچـا يىگەنـدە، ئىـتالر تـاالپ بەدەنلىـرى مۇسۇلمان قېرىنداشالر دار ياغاچلىرىـدا

كاتاڭ بولۇپ، قىينالغاندا سەن قەيەردە ئىـدىڭ، ۋۇ نۇمۇسسـىز غالچـا، ئۇالرنىـڭ سـېنىڭ 

 .، دېدىمگېپىڭگە ئىشەنگەنلىرى بىكار ئەمەسكەن

  :ئەلىنى چىقىرۋېتىپ بەدىران شەمسى
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ــنەب،  - ــرىمەن، زەي ــەتنى بې ــق پۇرس ــاخىرقى قېتىملى ــاڭا ئەڭ ئ ــى ۋە ئس ــدۇلئەزىز ئەل اب

سـېنىڭ ۋاسـتەڭ مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتىنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئېنىـق ئېيتىـپ بەر، 

، دەپ ۋە ئابــدۇلئەزىز ئەلىــلەر قايســى ماتىريــالالرنى ئالماشــتۇردى ھــۇدەيبىئــارقىلىق 

 .سورىدى

 .دېدىم« ئۇ ئىككىسى بىلەن يۈزلىشىمەن » :مەن

 :سافۋاتقا بەدىران شەمسى

 . دېدى -بىلەن ئابدۇلئەزىزنى ئەكەلگۈچە بۇنى ئېلىپ چىقىپ كەت بىھۇدەي -

نىڭ ئىشخانىسـىدىن چىقتـۇق، بىـر سـەئەتتىن كېـيىن يەنە بەدىران شەمسىسافۋات بىلەن 

 .لەر كۆرۈنمەيتى ھۇدەيبىىشخانىدا ئابدۇلئەزىز ئەلى ۋە قايتۇرۇپ كەلدى، ئەمما ئ

 .دېدىم -قېنى ئۇالر -

 :بەدىران شەمسى

ــېنىڭ - ــان ۋاق س ــا كۆرۈشــتۈرىمىز، خالىغ ــان ۋاقىتت ــى قىالمتــۇق، خالىغ ىتتــا دېگىنىڭن

قىســتاققا ئالســاق بولىــدىغان -قارىغانــدا ســېنى باشــتىن باشــالپ يەنە قىــيىنئەكىلىمىــز، 

 .ئوخشايدۇ،دېدى

، قورقمىغـان ئادەملەرنىـڭ بەنـدىگە تۇتقـان مۇئامىلىسـىدىن ھتىن خىجىل بولمىغـان ئالال

 .ىدۇ، دېدىمئەجەبلەنمىسەممۇ بول

 :خېلىلھەسەن -

باشـلىق سـېنى تەپـتىش مەھكىمىسـىگە يـولالپ بەرمەكچـى خانىم، ھۇشـۇڭنى يىغىـۋال،  -

 .چىقىش قىلغىن سېنىبولىۋاتىدۇ، ئۆزۈڭنى بېسىۋىلىپ، ئۆزۈڭنىڭ كەلگۈ

؟ ســىلەر تەپــتىش مەھكىمىســى؟ يەنە قايســى تەپــتىش مەھكىمىســى؟ ئۇنــداقتا ســىلەرچۇ-

 ۋاتىسىلەر؟كىمنىڭ كەتمىنىنى چېپى

، بىز پەقەت تەپتىش مەھكىمىسى ئۈچۈن تەييارلىق خىزمەتلەرنى ئىشلەپ بېرىمىز خـاالس-
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 .دېدى شەمسى بەدىران

ش، قامچا، ئىت، ئـوت، سـۇ تۈرمىسـى، ئېسـىپ قويـۇش ئـۇرۇش، ئـاچ ۋە سۇسـىز قويـۇ-

كۈنــدۈز دېــمەي قىيناشــالرنىڭ ھەممىســى -تارىنىشــتىن مەھــرۇم قىلىــش، كــېچە-يۇيۇنــۇپ

ـــتىش ـــارلىق  تەپ ـــۇرۇنقى تەيي ـــدىغا چىقشـــتىن ب ـــڭ ئال مەھكىمىســـىدىكى مۆھتەرەملەرنى

 !؟خىزمەتلىرى شۇنداقمۇ

 

 مۇھەممەد قۇتۇب
 

 

مەھكىمىســىگە تەپــتىش  ،باشــلىق » بەدراننىــڭ ئىشخانىســىدا ھەســەن خېلىــل  شەمســى

تەشكىللىەش مەسىلىسى ۋە مەسـئۇدنىڭ سـوراق مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ بىز بېرىشتىن بۇرۇن 

 . دېدى«ئايدىڭالشتۇرماقچى  نىسېمەسل

تـوغرا ، :ئالغانـدەك  خۇددى ئۇنتۇپ قالغان بىر ئىشـنى تۇيۇقسـىز ئىسـىگەبەدران  شەمسى

 . دېدىكىللەش مەسىلسى ھەققىدە پاراڭلىشايلى ،بىز مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ تەشزەينەب 

ــۇرۇن د» مەن         ــۇق ب ــىلە توغۇرل ــۇ مەس ــان ب ــدىغانلىرىمنى دەپ بولغ ــۇھەمم. ەي ەد م

ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ،ئۇ بىر ئىسالمى يازغۇچى. نىڭ ھىچقانداق تەشكىالت قۇرغىنى يوق قۇتۇب

كۆرســـىتىپ بىـــرش ۋە كىشـــىلەرگە مۇســـۇلمانالرنىڭ بولســـا كىشـــىلەرگە تـــوغرا يـــولنى 

 .م دېدى«رۇشتۇر ۈمەجبۇرىيەتلىرنى بىلد

قايتقۇسى ، ىسىگە قارىغاندا ئۇنىڭ سۇ تۈرم!ھەمزە ئۇنى ئېلىپ كەت :بەدران  شەمسى      

، ئوت تۈرمىسىگە قامالغۇسـى يەنە ئۆلگـۈدەك قامچىالنغۇسـى ۋەھشى ئىتالرغا يەم بولغۇسى 

 . دېدى«كەلگەن ئوخشايدۇ 

ق بولمىغان بىر ئۆيگە ئاپىرىپ مىنى نىڭ ئىشخانىسىدىن ئانچە يىراشەمسىھەمزە مىنى       
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 .قاماپ قويدى 

نەسـىھەت قىلغىلـى كىلىپ ، زەينەپ مەن ساڭا ھەسەن خېلىل يېرىم سائەتتىن كىيىن      

ــدىم ــدىم ،،  كەل ــران قال ــىرتماقنى مەن بەك ھەي ــدىكى س ــڭ بوينى ــەن ئۆزەڭنى ــۆزەڭ س ئ

قۇتۇلدۇرۋاتىـدۇ نداشالر تەشكىالتىدىكىلەر ئۆزلىرنى ىبارلىق مۇسۇلمان قېر. چىڭتۋاتىسەن 

مىـڭ ئـادەمنى  84ر مىـڭ ئـادەمنى تۇتتـۇق ، ھـازى244بىز  ئۇالر تىنىچلىق يولنى تاپتى ،.

قۇيـۇپ بەرگەنلەرنىـڭ ھەممىســى . مىـڭ ئــادەم قالـدى  14قويـۇپ بەردۇق ،ھـازىر پەقەت 

دەرھـال نـايەتلىرنى ئىتىـراپ قىلسـا قىلغانلىرنى ئىتىراپ قىلدى ،كىم ئۆزىنىڭ قىلغان جى

مىـڭ ئـادەم ئۆزىنىـڭ قىلغـان بـارلىق ئىشـلىرنى ئىتىـراپ  24ھازىر يەنە  .قۇيۇپ بىرىلدۇ 

ئۇالرنىـڭ  ، ئۇالر قىلغانلىرغا نىسبەتەن پۇشايمان قىلغانلىرنى بىلدۈرۈشـتى ،بىـز قىلدى 

 ھـۇدەيبىھەسـەن ھەتتا باش يىتەكچى . پۇشايمانلىرنى قۇبۇل قىلىپ ئۇالرنى قويۋەتتۇق  

سەن . قىلغانلىرنى بوينىغا ئېلىپ پۇشايمان قىلدى  الرمۇقۇتۇب،  ئىسمائىل ئابدۇلفەتتاھ ،

. ڭ ، لىكىن ئـۇ بـارلىق مەسـئۇلىيەتنى سـاڭا ئىتتىرىـپ قويـدى دېدىىنى قوغباش يىتەكچ

سـەن ئـۇالر ئۈچـۈن ئـۆزەڭنى خـاراپ . الرمـۇ ئوخشـاش قۇتۇب، ۋە ئىسـمائىل  ئابدۇلفەتتاھ

. بولمىـدى تىرىكلىكىڭ بىلەن قىلچىمـۇ كـارى  –ڭ ئۈلۈك سېنىقىلۋاتىسەن ، لىكىن ئۇالر 

ئــۇ ئەزمەتلەرنىــڭ ھەممىســى  ك ،ســەن ھــازىرقى پوزىتســىيەڭنى ئۆزگەرتىشــىڭ كېــرە

بىـز بىـلەن ماسالشـتى ، خاتىرجەملىككە ئىرىشتى ياكى خاتىرجەملىككە ئىرىشىش ئۈچـۈن 

مەســئۇلىيەتنى ســەن بىــر ئادەمنىــڭ ئۈســتىگە ئىتتىرىــپ قۇيۇشــتى ، ئۇالرنىــڭ ھەممىســى 

ۇب قۇتـتىلالۋاتىدۇ ، مۇھەممەد  سېنىھەممىسى  ئىسمائىل  فەتتاھئابدۇل قۇتۇب،  ھۇدەيبى

ڭ ســېنى. تىلالۋاتىــدۇ  ســېنىبــارلىق كىشــى  قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســىدىكى ۋە مۇســۇلمان 

ــڭ  ــدانىڭ بىزنى ــدۇ ۋە ھۆرمەتلىشــىمىزگە پوزىتســىيەڭ ۋە مەي ــىمىزغا ئەرزىي ــز . ماختىش بى

ــل پوزىتسىيى ــۇ خى ــېنىباشــقىالرنىڭ ئ ــايمىز  س ــىيۇنى ۋە . نەزەرگە ئالم ــزە بەس ــەن ھەم س

ئۇيۇشمىسـىدىكى ئـۇ ئەزاالرنـى  قېرىنداشـالربىـز ڭگە ئالمـا، گەپلىرىنى كۆڭلـۈفۋاتنىڭ سا
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ئەگەر . شـۇنچە ھـۆرمەتلەيمىز  سـېنىقانچە تىللىغانچە بىـز  سېنىئۇالر كۆزگە ئىلمايمىز ، 

اڭا ئوخشاش مۇشۇنداق تەسىرى بار بىرسى مۇشۇنداقال تۈگەشسە بۇ ئىنتايىن چـوڭ ساڭا س

لىكىـن مەن بـۇ ۋەزىپىنـى ئازاپلىمـاقچى ، قايتىـدىن  سېنىباشلىق   .ولىدۇبىر يوقۇتۇش ب

قىلغانـدىن كىـيىن باشـلىق ونـۇش ھاسـىل مەن سەن بىـلەن ئورتـاق تئۈستۈمگە ئالدىم ، 

 .شارائىتتىن  قۇتۇلدۇرىمەنبۇ قېيىن  سېنى،  كۆرىشىمەنبىلەن 

 ھــۇدەيبىبىــلەن كۆرۈشــۈپ بىلــلە تامــاق يەيــتىڭالر،  ھــۇدەيبىپــات -ئەينــى ۋاقىتتــا پــات

ۋە تەلىمـاتالرنى  بـۇيرۇقنىدا بۇنى ئىقرار قىلدى، ئابدۇلفەتتاھ ئىسـمائىلغا سوتالش جەريا

تولىمـۇ  بـۇيرۇقالردىن بىرەرنـى مىسـال قىلىـپ دەپ بەرگەن بولسـاڭئۆزۈڭ بېرەتتىڭ، بۇ 

بىـــلەن  ھـــۇدەيبىچىققانـــدىن كېـــيىن  تۈرمىـــدىن قۇتـــۇب ســـەئىد.  مەمنـــۇن بوالتتـــۇق

زەينەب، بىـز ھەممىنـى بىلىمىـز ۇل بولـدۇڭ،ياخشىالشتۇرۇپ قويۇشقا مەسـئمۇناسىۋىتىنى 

 . شۇڭا قۇرۇق گەپ سېتىشىڭنىڭ ھاجىتى يوق

قولىدا بىـر پـارچە قەغەز بولـۇپ، ئۇنىڭغـا قـاراپ سـۆزلەيتى، بىـر كـۆز ھەسەن خېلىلنىڭ 

 : تاشلىغاندىن كېيىن سۆزىنى يەنە داۋام قىلدى

نىڭ ھۇدەيبىۆيۈڭدىن سېنىڭ يېنىڭدا ئىدى، ئ ئۇيۇشمىنىڭ راسخوت پۇللىرى مەسىلەن، -

نىــڭ ھۇدەيبىئــۆيىگە يۆتكىــدىڭ، كېــيىن يەنە ســېنىڭ ئۆيــۈڭگە يــۆتكەپ كېلىنــدى، يەنە

ىنى سـئۆيىگە يۆتكەلدى، ئاخىرى سېنىڭ ئۆيۈڭدە قېلىشـى قـارار قىلىنـدى، بۇنىـڭ ھەممى

 . سېنىڭ ئىنكار قىلىشىنىڭنىڭ ئورنى يوق. ىئىقرار قىلىد ھۇدەيبى

ق مەخپىيەتلىكلىرىڭالرنــى ئۇقــۇپ بولــدۇق، ھــازىر كەم زەيــنەب خــانىم ســىلەرنىڭ بــارلى

ئەلۋەتتە بـۇ ئىشـالرنى ۋە تال ئىشـنىڭ ئىـنچىكە تەپسـىالتلىرى خـاالس،بولغىنى بولسا پەقە

يەنە باشقا ئىشالرنى تەپسىلى يازىسەن، يازغـانلىرىڭنى ئابدۇناسـىرغا ئەۋەتىمىـز، سـېنىڭ 

ھـاۋالە قىلىمىـز،  ىش مەھكىمىسـىگەتەپـتئۆزگەرگەنلىكىڭنى ئۇنىڭغا بىلـدۈرىمىز، كېـيىن 

سـوراق ئاياقلىشـىدۇ، ئىككـى كۈنـدىن كېـيىن قويـۇپ بېرىلىسـەن، -شۇنىڭ بىلەن سوئال
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كەينىدىنال خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقىغا تەيىنلىنىسەن، ھېكمەت ئەبـۇ زەيـد ۋەزىپىـدىن 

  قالدۇرىلىدۇ، بۇنىڭغا نېمە دەيسەن زەينەب خانىم؟

، بىـر ئەسـكەر كىرىـپ ئۇنىـڭ ىچە قوڭغـۇراقنى بېسـىۋىدىخېلىل شۇنداق دېگىـن نھەسە

بىــر ئىسـتاكان لىمــون ســۈيى ھەسـەن خېلىــل ئۇنىڭغـا ئالدىـدا قــول قوشـتۇرۇپ تــۇردى، 

ــان  ــۇالر تەلەپ قىلغ ــىلىلەرنى، ۋە ئ ــىمىغان مەس ــا يەنە ئوخش ــدى، ماڭ ــنى بۇيرى ئەكىرىش

 .شەكىلدە يېزىشىمنى دېدى

ئىسـتاكان چىشكە تەكلىپ قىلدى، يەنە ئىككـى ئەسكەر لىمون سۈيىنى ئەكىردى، مېنى ئى 

 .ىپ بېرىشكە بۇيرىدىقەھۋە ئەكىر

ــۇ ئۆزىنىــڭ سەپسەتىســىنى ــۇر ئ ــاڭالپ ئولت ــۇ جــاۋاب ســۆزلەۋەردى، مەن ئ ــر ئېغىزم ۇپ بى

، دېگەنلىرىــدىن مەمنــۇن بولــۇپ جــاۋاب بېرىــدىغانلىقىمغا ئىشــەنگەن ھالــدا قايتۇرمىــدىم

  :ئەسكەرگە

 .دېدى -سا ئەكىلىپ بەرخانىمغا نېمە الزىم بول -

ــيىن  ــائەتتىن كې ــر س ــا بى ــدىن ماڭ ــۆز ئان ــۇڭا ئ ــز ش ــا چىقىمى ــلىقنىڭ يېنىغ ــى باش شەمس

 .مەنپەئەتىڭنىمۇ ئويالپ ياخشى يازغىن، دېدى

 .ئۈستەلنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ يېزىشنى باشلىدىم

ــى »  ــلەن باشــاليمەن، ھەزرىت ــڭ ئىســمى بى ــان ئالالھنى ناھــايىتى شــەپقەتلىك ۋە مېھرىب

، ئالالھقـا چەكسـىز شـۈكۈرلەر ەممەدكە ۋە ئۇنىڭ يېقىنلىرىغا دۇئا ۋە سـاالمالر بولسـۇنمۇھ

ماڭا بەرگەن نېئمەتلىرنى ساناشقىمۇ ئاجىزلىق قىلىمەن، چەكسـىز نېئمەتلىـرىگە . نۇبولس

شۈكۈرلەر بولسۇن، قۇللىرى ئۈچۈن تاللىغان يولغـا مېنىمـۇ تاللىـدى، قۇرئـان ۋە سـۈننەت 

ۋەت ى بۇ يولنى تالالشـقا دەئۇنىڭغا سادىق قىلدى، بارلىق ئىنسانالرن يولىنى كۆرسەتتى ۋە

ــدى،  ــانالر »قىل ــى ئىنس ــان، ! ئ ــىھەت بولغ ــدىن نەس ــارىڭالر تەرىپى ــىلەرگە پەرۋەردىگ س

شــىپا بولغــان، مــۆمىنلەرگە ھىــدايەت ۋە ( يەنــى شــەك ۋە نادانلىققــا)دىلالردىكــى دەردكە 
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! ئـــى ئىنســـانالر» ‹ئـــايەت -22 سيۇنـــۇســـۈرە › كەلـــدى( قۇرئـــان)رەھـــمەت بولغـــان 

يەنـى ئـۆتكەنكى )تەقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن، سـىلەرنى ۋە سـىلەردىن بـۇرۇنقىالر 

 ‹ئـايەت-12سـۈرە بەقەرە ›نى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالرغـا ئىبـادەت قىلىڭـالر( ئۈممەتلەر

يەنــــى مــــۇھەممەد )بىــــز ھەقىــــقەتەن بىــــر چاقىرغۇچىنىــــڭ ! دىگــــارىمىزپەرۋەر»

دەپ ئىمانغـا چاقىرغـانلىقىنى ئاڭلىـدۇق، ' رەببىڭالرغا ئىمان ئېيتىڭالر'( يھىسساالمنىڭئەلە

ـــارىمىز ـــۇق، پەرۋەردىگ ـــان ئېيتت ـــن، ! ئىم ـــرەت قىلغى ـــاھلىرىمىزنى مەغپى ـــڭ گۇن بىزنى

سۈرە ›يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقارغىن، بىزنى ياخشىالرنىڭ قاتارىدا قەبزى روھ قىلغىن 

ــال ــايەت-215ئىمــران  ئ ــڭ جــانلىرىنى، هللا شۈبھىســىزكى، ا» ‹ئ ــۆمىنلەردىن ئۇالرنى م

بىزنـى مـۆئمىنلەر  {ئـايەت-222ۋبەەسۈرە ت}.ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى

 .قاتارىدىن ،ئۈممىتى قاتارىدىن قىلغان جانابى ئالالھقا سانسىز شۈكۈرلەر بولسۇن

الھنىڭ بۇيرىقى ئۈچۈن ھېچنىمىگە ئالالھ بىزنى ئۆزى ئۈچۈن جېنىدىن كېچەلەيدىغان، ئال

 .مۈلكى، جېنىنى قۇربان قىالاليدىغانالردىن قىلسۇن-قارىماي جېمى مال

يەنـى )ئۆلتۈرىـدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىـدۇ ( دۈشـمەنلەرنى)نىڭ يولىـدا ئـۇرۇش قىلىـپ هللا ئۇالر ا

 ‹ئايەت-222سۈرە تەۋبە›، (دۈشمەنلەر بىلەن جىھاد قىلىپ شېھىت بولىدۇ

ســىلەر ئىنسـانالر مەنپەئىتــى ئۈچـۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان !( مىتىئـى مــۇھەممەد ئـۈم)» 

ــىدىغان ا ــانلىقتىن توس ــۇيرۇپ يام ــىلىققا ب ــى هللا ياخش ــدىغان ئەڭ ياخش ــان ئېيتى ــا ئىم ق

 {ئايەت-224سۈرە ئال ئىمران }« .ئۈممەتىسلەر

‹ دۇربىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئەلچىسى› بىز  

هللا سېنى كىشـىلەر ئارىسـىدا !( ھەممەدئى مۇ)» دېگەن شاھادەت كەلىمىسنى تەستىقاليمىز

 ەق كىتـابنى نازىـلنىڭ كۆرسەتكىنى بـويىچە ھۆكـۈم قىلسـۇن دەپ، سـاڭا ھەقىـقەتەن ھ

 {ئايەت-241نىسا سۈرىسى }«خائىنالرنىڭ تەرىپىنى ئالمىغىن. قىلدۇق

 .ڭ دىنىدا چىڭ تۇرىمىزبىز ئالالھنىڭ ئەلچىسىگە سادىق، ئالالھنى
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ــــ ــــالالھىم، س ــــئ ــــتېنىڭ يولۇڭ ــــدانىمنى دا مۇس ــــڭ مەي ــــقا، ھېچكىمنى ەھكەم تۇرۇش

شـىرىك كەلتـۈرگەن، قۇرئانغـا ئەمەل  سـاڭا .ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىغا گۇۋاھلىق بېـرىمەن

ز ۇۋقىلمىغان، دىنغا دۈشمەنلىك قىلغان، قۇرئان ۋە سۈننەتكە سـادىق مـۆئمىنلەرگە تاجـا

بىـز ئالالھنىـڭ كـاالمىنى قوغـدىغۇچىالرمىز،  .ئۈستىدىن غەلـبە قىلغـۇزغىن الرمقىلغان زالى

 .پەيغەمبىرىمىز سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەمنىڭ سۈننىتىنى قوغدىغۇچىالرمىز

ئالالھىم . بىز شۇنداق ياشايمىز ۋە شۇنداق ئۆلىمىز ، كىين ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا بارىمىز     

دىن ، سـەندىن ھايـا قىلغـۇچىالردىن قىقەتنـى قوغـدىغۇچىالرھە.  مىنى تەقـۋادارالردىن  !

 . قىلغايسەن 

ــالالھىم       ــەن ! ئ ــېنى سۆيۈشكە،س ــقاس ــاننى قىلىش ــەنبۇيرىغ ــراق  ، س ــقاندىن يى توس

 .،سېنىڭ يولۇڭدا جىھاد قىلىشقا نىسىپ قىلغىنبولۇشقا

سـە قولـۇڭالردىن مە قىلغۇڭالر كەلسىلەر نې! ، ئەي ئادەملەرمانا بۇ مەن تاللىغان ھەق يول

 .كەلسە خالىغىنىڭالرنى قىلىڭالر

ــا چــاقىرىمەن، ــان مســېلەر كەچــكەن كېچىكــتىن ئۆتكــۈزىمىز،  مەن ســىلەرنى ئالالھق اڭغ

 ئىســالمغا ۋە مۇســۇلمانالرغا قىلغــان .مــاڭغۇزىمىز دەپ بىھــۇدە ئــاۋارە بولمــاڭالرۇڭالردا يولــ

بىزنىڭ سـىلەرنىڭ ،انىماڭالرچۆچۆرىنى خام سـڭالرغا بىزنى شىرىك قىلىمىز دەپ ۇزۋۇتاجا

بىــز ئىنشــائالالھ  ئەتمىشــلىرىڭالر بىــلەن قىلچىلىكمــۇ مۇناســۋىتىمىز يــوق،–قىلمىــش 

سىلەرنىڭ چېكىدىن ئاشقان قىلمىشلىرىڭالر بىلەن ئالالھنىڭ دەرگاھىغا كەتكۈچە كۈرەش 

 .قىلىمىز

 جۇبەيلى غەززالىزەينەب   -----------------                                                    

 : ىپھەمزە بەسيۇنى كىر

  .ئالالھ كۆڭلۈڭگە ئىنساب بېرىپ، ئۆز مەنپەئەتىڭنى تونۇپ يېتەرسەنزەينەب، -

ــڭ  ــالىم ئىرى ــاجى س ــۇقھ ــادەم ،ئوڭل ــق ئ ــدى ئەخالقلى ــالرنىڭ ئى ــۇلمان قېرىنداش ، مۇس
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مەن زىپ بولدۇڭمۇ؟ھەيران قېلىۋاتىمەن، يېىڭغا قالغانبولۇپ چۈشۈپ  قانداققاپقانلىرىغا 

 .دېدى -بىلەن ماڭ

مېنـى ئولتۇرۇشـقا تەكلىـپ قىلىـپ،  ىشەمسى، بەدىراننىڭ ئىشخانىسىغا كىردۇق  شەمسى 

دە، يازغانلىرىمنى ئوقۇشقا باشلىدى،  -لىمون سۈيى ۋە قەھۋە ئەكىلىپ بېرىشنى بۇيرىدى

شكەئۆزگىر چىراي ئىپادىسى   .ەك قىالتتىھازىرال پارتاليدىغاند قارىماققا ،باشلىدى ڭ

ئـۇنى »:لەرگەھەمـزە ۋە ئەتـراپتىك تىـپ تـۇرۇپقنىچا لىرىنىۇچقۇنئ غەزەب لىرىدىنكۆز ئۇ

ھەمزە ئـۇ بـۇ ،ۇڭالر،بـۇ ئىتنىـڭ كـۈچىكى بىزنـى كولـدۇرلىتىپتۇئەپچىقىپ مىڭ قامچـا ئۇر

ــكەن ــلە نەگە كەت ــكەن؟ گەپ قى ــەن نەگە كەت ــدا س ــى يازغان دەپ «!مەســخىرىلىك خېتىن

 .باشلىدىرەھىمسىزلەرچە تىگىشكە بېشىمغا -ئۈستىمچا ، قا ۋارقىرىدى

 :قەغەزنى يەرگە ئېتىپ  ىسشەم

مەزىنـاخۇنۇمالردەك بىـزگە تەبلىـغ -مەسـچىتتىكى ئىمـام،  بىزنى كولدۇرالتماقچىمۇسـەن -

 .دېدى سۆزلىگىنىڭمۇ بۇ ؟

 ىرسى يەردىكى قەغەزنى ئېلىپ بىـر قـانچە قـۇر ئوقـۇپ قۇتراتقۇلـۇق بىـلەنبغالچىالردىن 

ـــاق »: ـــلەپ قويمىس ـــر ئەدەب ـــا بى ـــۇننى زادى راس ـــۇ خوت ـــلىق ب ـــۇ؟ باش ـــېمىلەر ب ۋاي ن

 .دېدى ۋە يازغانلىرىمنى ئوقۇشقا بۇيرىدى «بولماپتۇ

قـــاراڭالر بۇخوتۇننىـــڭ يامـــانلىقىنى ، تەشـــۋىقاتچى ، »:ئولتۇرغـــانالردىن يەنە بىرســـى 

ــات ــھۇر ن ــمايدۇيازغۇچى،مەش ــۇىقالردىن قېلىش ــا ئ ــ ، ئەمم ــېنكەلگۈ  ڭئۆزىنى ــران س ى ۋەي

 ىســشەم بۇ گەپــلەر دېــدى،« بۇنىڭــدىنمۇ بەتــتەر جازاغــا اليىــق بۇ خوتــۇن قىلىۋاتىــدۇ،

داۋاملىـق ئۇرۇشـقا ئېسىپ قويۇپ  بولسا مېنى  غا مايدەك خوش ياققان بولسا كېرەكبەدىران

 .بۇيرىدى

 پۇتۇمدىكى قان توختىماچقا ھەممە يېرى داكا بىلەن ئوراپ تېڭىلغان، بەدىنىمنىڭ ھەمـمە

يېرى يارا بىلەن تولغانىدى، شۇنداق بولۇشـۇمغا قارىمـاي ئـۇ يـاۋۇزالر ماڭـا قىلـچە رەھىـم 
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 .مېنى ئېسىپ قويۇپ ئۇرۇشنى داۋام قىلدى قىلماستىن 

ئاق رەڭلىك داكا قىزىلغا بويىلىپ، داكىـدىن قـان تېمىشـقا باشـلىغاندا، دوختـۇر ئۇالرغـا 

ـــى ـــۇنالر . ئۇرۇشـــنى توختىتىشـــنى ئېيتت ـــۇ مەلئ ـــدىن يېشـــىپ دار يئ ڭ نىىســـشەماغىچى

، كېـيىن ەردە ئاالھەزەل بىر سائەتتەك يېتىپـتىمەننىسنىڭ ئالدىغا تاشلىۋەتتى، ئۇ يئىشخا

 .كېسەل كارۋىتىدا دوختۇرخانىغا ئاپاردى

 :دوختۇرخانىغا كېلىپمۇراد بىلەن ھەمزە 

 بىـراق سـەن چوقـۇم سـوتقا ، گىردابىغـا بېرىـپ قالـدى دەيـدۇ سـېنى ئۆلـۈمدوختۇرالر  -

چىقىشــىڭ ، ئۆلــۈم جــازايىڭنى ئــۆز قۇلىقىــڭ بىــلەن ئاڭلىشــىڭ، ئــۆزۈڭ تېرىغــان ئــازاب 

ئەگەر سـوتنىڭ قارارىغـا ئەتە ئەتىگەن سوتقا ئاپىرىمىز،  .مىۋىسىگە ئېغىز تىگىشىڭ كېرەك

 .دېدى–بويسۇنمىساڭ ، خىزمەتلىرىگە ماسالشمىساڭ، سېنى يەنە بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىمىز 

ئەت توققــۇزدا مېنـى ســوت مەھكىمىسـىگە ئاپىرىشــنى تـاپىالپ قويــۇپ ۋە سـافۋاتقا ئەتە سـا

 .چىقىپ كەتتى

 

 مەھكىمىسىدە تەپتىش
 

مىسـىگە، ئـوت تـۈرمىلىرىگە قـامىلىش ۋە قا تـالىتىۋىتىلىش، سـۇ تۈرئىت لىنىش،قامچىمەن 

قىســتاقالرنى باشــتىن –تۈرلــۈك قىيــان تۈرلــۈك روھىــي جەھەتتىكــى قىيناشــالر قاتــارلىق  

مەھكىمىسـىگە  ويۇننى تامامالش ئۈچۈن  نۆۋەت تەپتىش، ئەمدى بۇ رەزىل ئەنكەچۈرۈپتىم

ە قــانۇن قــالپىقى ئاســتىدىكى ســوت ئــادالەت ۋ ، بىــر زىيــانالنغۇچى مەزلــۇم .كەلگەنىــدى

 .جازالىنىش ئالدىدا تۇراتتى مەھكىمىسىدە

ئىجـرا  ئۇالر بىـر بـۇيرۇقنى تەكشۈرۈپ قاراپ چىققۇچى خادىمالرنىڭ ئىشخانىسىغا كىردىم،
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بـاش  ، قاراپ چىققـۇچىالر مۇ تەھدىت ۋە مەجبۇرالش بار ئىدىقىلىۋاتقانىكەن ، بۇ يەردى

ــتىش ــۆزلىرى ئ تەپ ــدا ئ ــۆججەتلەرگە ئالدى ــان ھ ــدۇرۇپ چىقق ــارنىوي ــول  جاۋابك زورالپ ق

 .قويدۇراتتى

، ھەتتا ھەق ئۈچۈن قىلنى بارغانسىرى خارابلىشىۋاتىدۇ بۇ دۆلەتتە ھەممە نەرسە شۇنداق،

سـوت  ىق يېرىشقا، خەلققە خىزمەت قىلىش خەلققە ئۆرنەك بولۇشقا تىگىشـلىك بولغـان قىر

مەن تۈرمىــدە شــۇنداق بىــر تۈركــۈم تەپــتىش ئەمەلــدارلىرىنى  مەھكىمىســىمۇ مۇشــۇ ھالــدا،

يالغـاننى سـۆزلىگەنلىرىدە يـۈزلىرى  كۆردۈمكى ئۇالر يالغاندىن ئىسپات ئويدۇرۇپ چىقىدۇ،

ۇپ چىققان سەپسەتىلىرىنى بىگۇناھالرغا مەجبۇرى تاڭىدۇ، ئۇالر توق قىلچىمۇ قىزارمايدۇ، 

ــاھى»قوشۇلمىســا، ــزا قويمىســا«گۇن ــپ ئىم ــا ئېلى ــى بوينىغ ــۈرمىگە ســولىۋىتىمىز دەپ  ن ت

 .تەھدىت سالىدۇ

ېڭىلغان پۇتۇمغا،  سـارغايغان چىرايىمغـا، قـۇرۇپ ىداپ تداك مۇۋاققەت تەپتىش ئەمەلدارى

ــادارمۇ قالمىغــان قاقشــال بولــۇپ قالغــان غازاڭــدەك  قورۇلــۇپ قالغــان ،گەپ قىلغــۇدەك م

 .جىسمىمغا قاراپ قويدى

ــپ ــگەن ئارخى ــدەك دۆۋىلەن ــدە تاغ ــى تەرىپى ــتىلىنىڭ ئىكك ــڭ ئۈس ــالالر قەت -ئۇنى ماتىري

ــۇراتتى،  ــۈرۈپ ت ــى  راســىتالپ ، ســوتچىنىڭ كۆت ــپ قەلەم قەغەزن ــا كاتى ــدا بولس ــر يان بى

 .ىلىپ تۇراتتىبۇيرىغانلىرىنى يېزىش ئۈچۈن قۇلىقىنى دىڭ ق

فامىلەم، يېشـىم، ۋە تۇرۇشـلۇق ئادرىسـلىرىمنى –ئىسىم ئۇنى مۇرادىغا يەتكۈزۈپ  تەپتىش

ئۇ ئوۋغـا تەييارالنغـان ئىتـتەك شـۇ ھامـان قەلەملىرىنـى ئوينىتىـپ ئـاق  .يېزىشقا بۇيرىدى

 .قەغەز ئۈستىگە ئارخىپىمنى يېزىشقا كىرىشىپ كەتتى

 :تەپتىش

 الرنىڭ گۇۋاھلىق ۋە ئىقرارنامىلىرىنىڭ ھەممىسى قـولىمىزدامۇسۇلمان قېرىنداشزەينەب،  -

 ھەقىقـى ئەھـۋالنىپەقەت   سېنىڭ پوزىتسىيەڭنىڭ قانداقلىقىنىمۇ بىلىمىـز، سـەندىن. بار
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قۇتۇب ۋە باشـقا مۇسـۇلمان  سەئىد، ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىل، ھۇدەيبى مىز،ئاڭالشنى خاالي

ۋاقتىمىزنى  تاشالپ، ار قىلدى، جاھىللىقنى ئىقر ى جىنايەتلىرىنىقېرىنداشالرنىڭ ھەممىس

ــاددى، ئەگەر يەنە  ــۇ ئ ــىلە تولىم ــلى مەس ــمەن، ئەس ــد قىلى ــلىقىڭنى ئۈمى ــراپ قىلماس ئىس

 .دېدى - ھەربىي تۈرمىگە قايتا ئاپىرىۋىتىمىز،كەلگەن يېرىڭگە  جاھىللىق قىلساڭ سېنى

ھەممىسىگە بىرمۇ بىر  نى داۋامالشتۇرۇپ مەندىن بىر قانچە سۇئال سورىدى، مەنمۇسوراقئۇ 

ئەممــا ھەيــران قــاالرلىقى شـۇكى مەن بەرگەن ئىككــى ئــۈچ ئېغىــز جــاۋاب  جـاۋاپ بەردىــم،

 .ئۇالرنىڭ خاتىرىسىگە بىر بەت بولۇپ خاتىرلىنىپ مېڭىۋاتاتتى

 :بۇ ئىشنى ھېس قىلغاندىن كېيىن غەزەپ بىلەن سورىدىم 

ى مەن سـۇئالالرغا بىـر ئىككـى جانـابلىرى ئـاڭالپ تۇرۇپسـىزكجانابىي مۆھتەرەم تەپـتىش -

بۇنى بىر قانچە بەت قىلىپ خاتىرلەۋاتىسىلەر، بۇ  ئېغىزال جاۋاب بېرىۋاتىمەن ئەمما سىلەر 

 نېمە قىلغىنىڭالر؟

يــاردەم قىلغىنىمىــز چــۈنكى ھەربىــر ســۆزۈڭ دۆلەت رەئىســىگە يەتكۈزۈلىــدۇ ئــۇ  بــۇ ســاڭا-

 .سېنىڭ ھەركۈندىكى ھەربىر گۇۋاھلىق سۆزۈڭنى كۆرىدۇ

بۇنىــڭ مەن بىــلەن ئاالقىســى يــوق، ئەممــا مەن دېمىــگەن گەپلەرنىــڭ مېنىــڭ نامىمــدا  -

،ئەگەر  ئۆزۈڭالر بىلگەننى يازىـدىغان ئىـش بولسـا مېنىـڭ بـۇ خاتىرلىمەسلىكىڭالر كېرەك

يەردە ئىشىم يوقكەنغۇ، ئۇنداق ئادەم ئۆزۈڭالر ئاڭالشقا خۇشتار بولغان گەپلەرنـى كاتىپقـا 

سـىلەرگە دەپ قويـاي مەن ئـۆزۈم ئېيتمىغـان گەپ بولسـا  ولغىـدەكقۇ، يازدۇرىۋالساڭالرال ب

 .ھەرگىز تەن ئالمايمەن

ش تى  .سوراقنى داۋامالشتۇردى  تەپ

دىنسىز دەپسەن،ئۇنىڭ ھـۆكىمىتىنى ۋە پۈتكـۈل جەمئيەتنـى  سەن ئابدۇناسىرنى كاپىر، -

 ؟دەپ ھاقارەتلەپسەن كاپىر

 .دەپ ئەيىپلىمەيمىز كاپىرئەھلى قىبلىنى  -
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 ئەھلى قىبلە دېگىنىڭ كىم؟ -

دەپ ‹ بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئەلچىسـى ›  - 

قوبۇل قىلغان ۋە سادىق  سېنىئىما ئېيتىپ، ئالالھ ۋە رەئىلۇلالھ دەئۋەت قىلغان ھەممە نەر

 .بولغانالدۇر

 .تەلەپ قىلىمەن چۈشەندۈرۈپ قويۇشۇڭنىلىنىڭ سۈپەتلىرنى ئەھلى قىب -

ــول ۋە ئىمكــان بولســا ھەجــگە  - ــلەر، ي ــانالر، زاكــات بەرگەن ــانالر، روزا تۇتق ــاز ئوقۇغ نام

ياسـاقلىرىغا بويسـۇنغانالر -بارغانالر، قۇرئان ۋە سۈننەتكە ئەگەشكەنلەر، ئالالھنىڭ ئەمىر

 .ئىسالم قانۇنى ئارقىلىق ھاكىمىيەت باشقۇرغۇنالر ۋە

ئەھلـى قىبلىـدىن  ەتنـىجەمئىيئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىـدىكى  ە ۋ ئابدۇناسىر ئۇنداقتا جامال-

 ؟دەپ ھېسابالمسەن

ــابلىمايمەن،  - ــدىن دەپ ھېس ــى قىبلى ــىرنى ئەھل ــم  ئابدۇناس ــان كەرى ــى قۇرئ ــۇ دۆلەتن ئ

ــارقىلىق  ــقۇرااليتى،ئ ــامەن باش ــنىگە تام ــابىنى كەي ــى ۋە كىت ــڭ دىن ــۇ ئالالھنى ھالبۇكى ئ

، ۇ بــويىچە ھــۆكىمەتنى ئىــدارە قىلــدىشــى، ئــۆزى دىــن ئويــدۇرۇپ چىقىــپ، چۆرىــۋەتت

ئالالھنىڭ كىتابىنى چەكلىدى، ئىنساننىڭ سـۆزىنى قـانۇن قىلـدى، ئوچـۇقىنى ئېيتقانـدا 

 .ئالالھ ۋە رەسۇلىغا جەڭ ئېالن قىلدى

ــداق - ــپ ئۇن ــق قىلى ــۇنى ئېنى ــدە، ب ــۆكىمىتى كاپىرالردىنكەن ــڭ ھ ــىر ۋە ئۇنى تا ئابدۇناس

 .سۆزلىگىن

ئۇالرنىـڭ ئالالھقـا تۇتقـان پوزىتسىيەسـىنى  ،بېرىـپ بولـدۇم مەن سورىغىنىڭىزغا جاۋاپ -

 .الر ئالالھنىڭ كىتابىغا قاراپ ئاندىن  ئۆزىنى دەڭسەپ باقسۇنبىلمەكچى بولغان

 .باشقا بىر سوئالغا ئۆتتىسوتچى 

 ھافىزنى ئۆلتۈرمەكچى بوپسىلەر، شۇنداقمۇ؟ھەلىم سىلەر ئۇممۇ گۈلسۈم ۋە ئابدۇل -

ئىســــالمنى گۈللەنــــدۈرۈش يولىــــدا مەشــــغۇل ، ۋەت قىلىــــشدەئالالھنىــــڭ دىنىغــــا  -
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كىشلەر ئۆزلىكىدىن  بولىۋاتقانالرنىڭ بۇنداق كىچىك ئىشالرنى پىالنالشقا نەدىمۇ چولىسى؟

ئېسىلغاندا كۈنـدە بـۇ رەزىللىكـلەر ۋە ئەخالقسـىزلىقالر ھالدا ئىسالمنىڭ قوينىغا  ھەقىقى  

 -ىن قۇتۇلىدۇ، شەيناننىڭ بۇ قەدەر ھىـيلەيوقىلىدۇ، ئۈممەت بۇ مەينەت ئەخالقسىزلىقالرد

 .مىكىرلىرىدىن ئۆزلىكىدىن قۇتۇلىدۇ

بىـر تەرەپـتىن مېنىـڭ سـۆزلىگەنلىرىمنى مەھەمـمەد كانـاۋى  تەپتىش ئەمەلـدارى مۇۋاققەت

يازاتتى يەنە بىر تەرەپتىن باشقا ماتىريالالرنى يازاتتى، بەزىدە ئۆزى توقـۇپ بىرنىمىلەرنـى 

 .يازاتتى

شـۇنداق قىلىـپ داۋام قىلـدى،  سـورىقى مۇشـۇ شـەكىلدە-سـوئال تەپتىشنىڭ سوراقخانىدا

 .تەپتىش مەھكىمىسىدە تۇرىۋاتقىنىمغا ئون كۈن بولدى

بەزىـدە مـاراپ -سوراقنى كۆزىتىشكە مەسـئۇل مۇتەخەسسسـىس مـۇھەممەد ئابدۇسـاالم بەزى

 . لەپ تۇراتتىاناۋىدىن ئەھۋالنى ئىگەلقوياتتى ۋە ك

دۇنيـادا كۆپتـۇر كۆرمىگىنىـڭ » :اققەت تەپتىش ئەمەلدارى كاناۋىيغا مۇۋ سوراقتا بىر كۈنى

ــۈك ئىشــالرنى  ــان ئۆلمىســە تۈرل ــڭ دېگەنــدەك ئىنس ــۆرمىگەننى كۆرىســەن ئۆلمىگىنى ،ك

بەزى قــانۇن ئەمەلــدارلىرى كۆرىــدىكەن،ئاجايىپ قىززىــق ئىشــالرنى كۆرىــۋاتىمەن دېســە،

رىـدىكەن،قانۇن تـونىنى كىيىۋىلىـپ ئورمانلىقتىكى يـاۋايى ھـايۋانالر بىـلەن تىـل بىرىكتۈ

  .دېدىم«ئۈستۈن قىلىپ قانۇن ۋە ئادالەتنى كۆزگە ئىلىشمايدىكەن-ئاستىنناھەقنى -ھەق

 :ئۇ

ـــاقچى  -  ـــز ســـېنى قۇتقۇزم ـــېنى خـــاالسبى ، مۇســـۇلمان قېرىنداشـــالرنىڭ باالســـىغا س

تاھ ئىســمائىلنىڭ قۇتۇبنىــڭ، ئابــدۇلفەت ســەئىديبىنىــڭ، ەئارالشــتۇرغىمىز يــوق، ھۇد

ئىقرارنامىســىگە قانــداق ســەن ئۆلــۈمگە اليىــق، بــۇ ئۈچىنىــڭ  ئاساســالنغاندادېگەنلىــرىگە 

 قارايسەنكىن ؟

، ئـۇالر مۇسـۇلمان جامـائىتى ياخشـى كۆرىـدىغان رغا يالغـاننى چاپالۋاتىسـىلەرلەر ئۇالسى -
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 .ئاۋانگارتالردۇر

ايۋاتىسـەن، كىمگە يالغان سـۆزلەپتىمىز؟ ئەسـلىدە سـەن راسـت گەپ قىلغىلـى ئۇنىمبىز  -

تەپـتىش ئەمەلـدارلىرىغا ، بىز ئەكسىچە سەن،ھۆكىمەتكە يالغان سۆزلەۋاتقىنى بىز ئەمەس 

 .يالغان سۆزلەۋاتىسەن

سىز ئـۆزىڭىزنى تەپـتىش ئەمەلـدارى ، قـانۇن ئىجـرا قىلغـۇچى خـادىم دەپ قارايـدىغان  -

 ئوخشىمامسىز؟

ــېنىڭ دېلــويىڭنى ت  - ــتاققا ئىلى-ىــيىنوختىتــپ يەنە قس ڭ ئۈچــۈن تــۈرمىگە ىشــىنقىس

قايتۇرۋەتمەيـــدىغان بولســـام، ئـــۇ شـــۇنداق دېگىـــنچە قەھـــۋەدىن بىـــر قـــانچە ئـــوتالم 

 :ئىچىۋەتكەندىن كېيىن سۆزىنى داۋامالشتۇردى

ڭ ئابدۇناســىر ســېنىزەيــنەب ،گەپ قىــلە ، قانــداق قىلىمىــز، تــۈرمىگە قــايتقۇڭ بــارمۇ؟  -

دېـــدى ۋە يازغـــان  -ۋاتىـــدۇ ئۆلتۈرۈشـــكە ئالدىرا ئىقرارىڭنـــى كۆرۈشـــكە ئالدىراۋاتىـــدۇ

رەت قىلدىم،ئاقىۋەتتە دېگىنىنى قىلىـپ مېنـى . دوكالتالرغا ئىمزا قويۇشىمنى تەلەپ قىلدى

تۈرمىدە بولىشىچە قامچىالندىم ۋە  .قىستاق ئۇۋىسى بولغان تۈرمىگە قايتۇرىۋىتىشتى-قىيىن

 .پتىش مەھكىمىسىگە ئېلىپ كېلىندىميەنە تە
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 نچى ۇئچرىشىشىئككى تەپتىش مەھكىمىسىدىكى
 

قىسـتاق -يەردە قىـيىن ئـۇ ، تەپتىش مەھكىمىسىگە ئاپىرىشـتىكۈندىن كېيىن يەنە  ئىككى

 .تونۇغۇسىز بولۇپ كەتكەن بىر قانچە مۇسۇلمان ياشنى كۆردۈمدەستىدىن 

 :مەندىن  سۇئال سوراشقا باشلىدىكاناۋى  مۇۋاققەت تەپتىش ئەمەلدارى

 ڭ؟ ئىسىملىرى نېمە؟ۇان تونۇشتڭ؟ قاچۈلە قاچان كۆرۈشتبۇ ياشالر بى -

 :يىگىتلەرگە قارىدىم 

سىلەرنى قاچان كۆردۈم؟ سىلەر مەن بىلەن ئۇچرىشىپ باققـانمۇ؟ بۇنـدىن بـۇرۇن مېنـى  -

 تونۇمتىڭالر؟ ئىسمىڭالر نىمە؟

 :ئۇنىڭغا ،تىن يېرىلىپ كەتكۈدەك بولۇپ ۋارقىراپ كەتتىغەزەپ كاناۋى

ىكىمنى سـورىماي، ئۇالرنىـڭ مەن بىـلەن قاچـان مەندىن ئۇالر بىلەن قاچان كۆرۈشكەنل -

 .دېدىم -ڭكۆرۈشكەنلىكىنى ئۆزىدىن سورا

« تونىمـايمىز»اپ چىقتى، جاۋاب پەقەتال بىـر يەنـى سور بىرلەپ-بىرىسىدىن ھەممكاناۋى 

 .دەپ جاۋاب بېرىشتى

 :كاناۋى پۇتى كۆيگەن توخۇدەك يەرنى تېپىپ سەكرەپ كەتتى ۋە

ئۇنى تونۇيمىز دېيىشـمىگەنمىدىڭ، ئەمـدى ئەجەپ تونىمـاي  سوراق قىلغاندا ھەرقايسىڭ-

 .قېلىشىپسەن، دېدى

چا تەگكەنـدە ھەمـمە گەپ ئېغىـزدىن چىقىـدۇ جانـابى قام» :ئۇالر دىيىشىۋالغاندەك تەڭال 

 .دېدى« ئەپەندىم

 .ئۇالر ئامالسىز بۇ مۇسۇلمان ياشالرنىمۇ تۈرمىگە قايتۇرۇپ كەتتى
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 سەپەر اگە قايتستۈرمى ىئشالر ھەربىي
 

 .يەنە تۇتۇشماقتىمەن ئىشخانىسىدا ۇنىڭ چوماقچىلىرىنىڭئ ۋە بەدىران ىسشەم

يــاكى باشــقىلىرىنىڭ ئىشخانىســىغا  نىــڭ يېنىغــا بەدىران شەمســى ىــدەكېچبەزىــدە يېــرىم 

ــدۇئاپ ــيىنىرى ــدىتلەر-، قى ــتاق ۋە تەھ ــيىن   قىس ــدىن كې ــردەم  بەدەن قىزىتقان ــلەن بى بى

نى باشالپ كېلىـپ شـۇالر زىيالىالرى پۈكۈلگەن ياشانغانالر،ە بېلياش يىگىتلەر ۋمۇسۇلمان 

ېيىشـكىنىم بىلەن يۈزلەشـتۈرۈپ قاچـان تونۇشـقىنىم ، قانـداق تونۇشـقىنىم، نېمىلەرنـى د

 .ھەققىدە سۇئال سورايدۇ

ئـۇالر مېنـى تونۇيـدىغان بولسـا شـۇالرنىڭ ئۆزىـدىنال » :قىستاقتىن قورقماي -مەنمۇ قىيان

 .دېدىم« ىلمايسوراڭالر مېنى ئاۋارە ق

، ىمەنئۆرە تـۇر ۇلۇڭداقاراڭغۇ ب: ەسىلەن كەشىپ قىلىشتى، م نىقىيناش ئۇسۇللىرىيېڭى 

امــدا بىــر ئەســكەر قامچىســىنى ئوينىتىــپ ، يەرگە توختىمــاي ئــۇرۇپ تۇرىــدۇ، مېنــى ئارق

 14يـاكى  24،ھېرىپ توختاپ قالغۇدەك بولسـام شـۇ ھامـان ئورنۇمدا قەدەملەپ ماڭغۇزىدۇ

 .لىم قالمىغاندا دوختۇرخانىدىكى كامىرغا يۆتكەيدۇۇ، ئۆرە تۇرغۇدەك ھاقامچا ئۇرىد

قىسـتاقالرغا -سـوراقتىن كېـيىن مەن يەنە تۈرلـۈك قىـيىن-تەپتىش مەھكىمىسىدىكى سۇئال

ئېلىنـدىم، ئابدۇناســىر دېـگەن مەخلۇقنىــڭ قانـداق ئــادەملىكىنى ئوقـۇرمەنلەرگە تېخىمــۇ 

 .ۇسۇللىرىنى تونۇشتۇرماقچىمەنئۇالرنىڭ قىيناش ئ ھېس قىلدۇرۇش ئۈچۈن
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 قىيناپ ىئقرار قىلدۇرۇش
 

ئەكىـردى، ئـۆيگە  ىكىڭ يېنىـدنىىسـنىڭ ئىشخانىبەدىران شەمسىكۈنى يېرىم كېچىدە  بىر

 .ال سوراق قىلىشقا باشلىدىيكىرمە-، كىرەولتۇرغانىكەنئدىيىپ -ئەد جېلىلئىچىدە 

ــن - ــى دېگى ــۇدەي ەقېن ــدە  ھ ــنەب، خالى ــمەبزەي ــرى ئەھ ــېمە ى ۋە ئې ــلەن ن ــابىت بى د س

 ئۇالرنىڭ ئۇيۇشمىدىكى ۋەزىپىسى نېمە؟ مۇناسىۋېتىڭ بار؟

تۇتۇلـۇپ تـۈرمىگە كىرىـپ كەتكەنلەرنىـڭ ئـائىلە خالىدە مەن بىـلەن بىلـلە ئىشـلەيتى،  -

 .تاۋاباتلىرىغا ياردەم بېرەتتى

 قانداق ياردەم؟ -

رلىقالرنى ئاپىرىـپ كـېچەك، ئۇن،يـاغ، گـۈرۈچ قاتـا-ى ياردەم، مەسىلەن كېيىمئىقتىساد -

 .بېرەتتى

 ئەمسە ئەھمەد سابىتچۇ؟-

قىزالر تەشكىالتىغا كېلىپ -ئۇنىڭ ئاالھىدە ۋەزىپىسى ياكى خىزمىتى يوق، پەقەتال خانىم -

ماشـىنىدىن  مەن خالىدەگە تاپشۇرغان نەرسىلەرنى ئېلىپ كېتەتتـى، ئـۇ كەلگەنـدە ھەتتـا

 .چۈشمەيتى

، ســافۋات مېنــى تامغــا قارىتىــپ پشــۇرۇپ بەردىســافۋاتقا تا ئــۇ گېــپىمگە ئىشــەنمەي مېنــى

تۇرغۇزۇپ قويۇپ ئوخشاش سۇئالنى توختىماي سورىدى، بىـر سـائەت  ئۆتـۈپ كەتتـى مەن 

، ئـۇ يەنە ئىتلىـرى ۋە قـامچىلىرى بىـلەن تەھدىـد سېلىشـقا يەنىال شۇنداق جاۋاب بەردىـم

ا قـئىت ىمېنـ ىدىيىـپ ئـۇن-ئەد جېلىـل دى،ھەمزە ئەل بەسـيۇنى كىـر ىر چاغداب .باشلىدى

 .قا بۇيرىغانىكەنتالىتىش

كېيىن  ســوالپ قويــدى، چەســائەت قوشــۇپ ئىككــىىــر قــاراڭغۇ كامىرغــا ئىــت بىــلەن ب

 .دوختۇرغانىغا ئاپاردى
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بىـلەن نـېمە مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـى  ىنىڭ ئەتىسى كېچە خالىدە ۋە يولدىشـ 

مەن بۇرۇنقى جاۋابىمـدا چىـڭ . تىقايتا زېرىكمەي سوراش-ايتاى يەنە قتى بارلىقىنىمۇناسىۋ

ســافۋاتقا تاشــالپ  دىن كېــيىن مېنــىدىيىــپ بىــر نەتىــجە ئااللمىغانــ-ەدئ جېلىــل .تــۇردۇم

قويدى، سافۋات شاپىالق ۋە تىپىك بىلەن ھارغۇچە ئۇرۇپ ئىشىكنى تاقاپ چىقىپ كەتتى، 

 .دىكى كامىرغا ئېلىپ كېتىشتىنە دوختۇرخانىئىككى سائەتتىن كېيىن يە

 

 

 تارتىش-تاالش ھەققىدە ىسادىئقت
 

 :بەدىران ىسنىڭ ئىشخانىسىغا كەلدۇق، شەمبەدىران شەمسىيەنە 

گە ھـــۇدەيبىســـەن ئىلگىـــرى ئـــۇنى  يېـــتەكچىڭالر  ئەكەلـــدۇق،  غەززاھـــتىنزەينىنـــى  -

ئەگەر  بىر قېتىم نۇرغـۇن پـۇل ئەكىلىـپ بەرگەن، شـۇنداقمۇ؟ زەينى ساڭا  تونۇشتۇرغان،

ــراپ قىلمىســاڭ ــۇ ئېتى ــدان بىلىســەن،  بۇنىم ــدىغانلىقىنى ئوب ــداق بولى ئاقىۋېتىڭنىــڭ قان

ھەمــمە  قىلــدىغانننىڭ ھەممىنــى قىلىمىــز، چۈشــەندىڭمۇ؟ شــۇنى ئۇنــۇتمىغىنكى، زەينــى 

 .دېدى -ئىشنى ئىتىراپ قىلدى

ــار ئىــدى، ئۇكەينىــدىنال مېنــى قــاراڭغۇ بىــر كامىرغــا ئەك نىــڭ ىــردى، ئىچىــدە بىرســى ب

راھەت يارىسـىدىن ئۇنىـڭ كىملىكىنـى تونـۇش مـۇمكىن توقمـاق  جـا–چىرايىدىكى تايـاق 

ئۇالر مېنى ئۇنىڭغا بىر ھازا قاراتقۇزغاندىن كېيىن يەنە شەمسى بەدىراننىڭ .  ئەمەس ئىدى

  .ئىشخانىسىغا ئەكىردى

سـەن ئـۇنى » دېـدىم، « مەنتونىمـاي» دەپ سـورىدى، «  ئـۇ كىـم؟»  بەدىـران شەمسى

 . دېدى«  شۇسادىق زەينى ل ئۇ دە ، ھەممىدىن بەكرەك چۈشىنىسەنغۇ
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نـېمە نـېمە مەقسـەت بىـلەن  زەينـى ئېلىـپ كەلـگەن پۇلنىـڭدىيىپ -ئەد جېلىلبۇ ۋاقىتتا 

 .ئىشقا ئىشلىتىلگەنلىكىنى سورىدى

تۆمــۈر قەپەس ئىچىــدە  مېيىپالرغــا ۋە-يېسـىر، ئــاجىز-چاقىســىز، يېــتىم-ئـۇ پــۇلالرنى ئــېگە

ئىچــمەك ۋە تۇرالغــۇ -كىــچەك ،يــېمەك-يىمقىينىلىۋاتقانالرنىــڭ ئــائىلە تاۋاباتلىرىنىــڭ كېــ

 .مەسلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئىشلەتكەنلىكىمىزنى ئېيتتىم

يىالنغــا بــۇنى ئەپچىقىــپ ئىتالرغــا ئەمەس، » :ھەمــزىگە  ئاچچىقلىنىــپ بەدىــران شەمســى

 .دەپ ۋارقىرىدى « تاشالپ بەر

نەسـىھەتكە -ۋەزئولتـۇرۇپ  ، ھەمـزەمېنى ئېلىپ دوختۇرخانىغا ئەكەلـدى ھەمزە ۋە سافۋات

ئـۇ  ،مەن سـېنى يىالنغـا چاقتۇرمـايمەن،ساڭا پەقەت گەپ توغرا كەلمەيدىكەن» :ى چۈشت

 .دېدى «! الر، ماڭا ئېيتىپ بەرگىنپۇلنى زادى نېمىگە ئىشلەتمەكچى ئىدىڭ

قانـداق؟ »  :كىرىپ دىيىپ -ئەد جېلىلدېدىم، « بايا سوراپ بولدۇڭالر  رىسىدا بۇ توغ» 

» دېدى، ئۇنىڭ بۇ گېـپىگە ھەمـزە « اكى جاھىللىقنى قىلىۋېرەمسەن؟ئويالپ بولدىڭمۇ؟ ي

 .ەپ قوشۇق سالدىد« ئىتالرنى سېغىنىپ قالغاندەك قىلىدۇ  ئۇبولدى قىل، جېلىل

 قاماپ قويغاندا بىللە  قېتىم ئىتالر بىلەنھەر . ئىدىئىنسابلىقراق ئۇالردىن مۇ ئىتمېنىڭچە 

ئىـت بىـلەن  ۋەھشىيلىكىنى تونـۇپ يېتەتـتىم، مەن ئۇالرنىڭ قانچىلىك رەھىمسىزلىكىنى،

ھەمزە، سافۋات ۋە جېلىلالر بىـلەن بىـر  بىللە تۇرۇشقا رازى ئىدىمكى ،  شەمسى بەدىران،

 .مىنۇتمۇ تۇرالمايتىم

ــ ــۈنى كېچىســى يەنە شەمبى ــر ك ــدۇق،بەدىران ىس ــا كەل ــڭ يېنىغ ــۈنى  نى ــۇ ك ــك ئ قانچىلى

دىن كېـــيىن دوختۇرخانىغـــا كەنـــ، ھوشـــۇمدىن كەتســـاناپ بېـــرەلمەيمەنئۇرغـــانلىقىنى 

نىڭ يېنىغا ئاپاردى، ئۇ ئابدۇناسـىرنىڭ نـامى بەدىران ىسئۈچ كۈندىن كېيىن شەم،ئاپاردى

 52 ىنچىـدىنبىر  كۈتكىنى بويىچە جاۋاب بەرمىسەمۇالرنىڭ ئبىلەن قەسەم قىلىپ تۇرۇپ، 

بــۇ  ،ق،شــۇندابىــرلەپ ســواليدىغانلىقىنى ئېيتتى–بولغــان كامىرالرغــا قايتــا بىــر گىــچە -
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 .لەر بار ئىدى«ھۈنەر»يېڭى « كارامەت»يەردىكى ھەر بىر كامىردا يېڭى 

ىنچىسـى ، بىرىككى ئىـش توغرىسـىدا پاراڭلىشـايلىساڭا مۇناسىۋەتلىك ئقارا، زەينەب، » 

ســىڭىللىرى بىــلەن -،مۇھەممەد قۇتۇبنىــڭ ئاچــانىــڭ ئايــالىھۇدەيبىمــۇھەممەد قۇتــۇپ، 

ھەسەن . الرغا چېتىشلىقۋە ئەلى ئاشماۋى ھۇدەيبى،بولسا مەمۇن مۇناسىۋەتلىك،يەنە بىرى

، سـەن ۋە ئايالى، مۇھەممەد قۇتۇب قاتارلىقالر ئاللىبۇرۇن ئىقـرار قىلىـپ بولـدى ھۇدەيبى

بىزنى يالغاننى توقۇدۇڭالر دەيسەن ، ئەگەر ئۇالر ئىقرار قىلمىسا بىز بـۇ ئىشـالرنى نەدىـن 

دېـگەن ئىـدىڭ، دى لىنـى يالغـان سـۆزلى،ئەلى ئاشماۋىغا مۇناسىۋەتلىك ۋەقەدە ئەبىلىمىز

 يەنە بىر مەسلىدە ئەلى يوق، بۇنى قانداق چۈشەندۈرىسەن؟ئەمما 

ئىككىڭـالر پاراڭالشـقاندىن ، سېنى ئىـزدەپ كەلـگەنمۇھەممەد قۇتۇب كەچتە  بىر كۈنى  -

نى جـۈنەي 144ۋە ئۇنىڭغـا بـۇ بىلەيزۈكـۈڭنى بەردىـڭ، بىلەن جۈنەي 144ئۇنىڭغا كېيىن 

، بىلەيزۈكنــى بولســا ئۇيۇشــمىدىكى بىرســىنىڭ ئايــالى ۋالىــدەگە بېرىشــنى نىــڭھۇدەيبى

 ...پ بېرىشنى ئېيتتىڭئائىلىسىگە يەتكۈزۈ

شۇنداق،شۇنداق ئىش بولغـان، بۇمـۇ قانۇنغـا خىالپمـۇ؟ بىلەيزۈكـۈمنى كىمـگە ھەدىـيە  -

،ئــۇنى ئــالالھ رىزالىقــى ئۈچــۈن مۇســۇلمان قىلغــۇم كەلســە شــۇنىڭغا ھەدىــيە قىلىۋىرىمەن

ــيە ق ــا ھەدى ــائىلە تاۋاباتلىرىغ ــا قالغانالرنىــڭ ئ ېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســىدىكى  قېيىنچىلىقت

مەندە ئامانەت بولـۇپ تۇرغـان پۇلى ، جامائەتنىڭ ئەسلىدىنال  بولسا  جۈنەي 144 ،قىلدىم

 .قايتۇرىۋەتكەن، مەندە تۇرىۋەرسە بىخەتەر بولمايدىغانلىقى ئۈچۈن ئىدى

تنىڭ پائالىيەتلىرى ئۈچۈن بولسا تەشكىال جۈنەي 144 »:شەمسى گېپىمنىڭ بىلىگە تېپىپ 

 .دېدى« ەمەسئائىلىلەر ئۈچۈن ئ يىغىلغان، ھەرگىزمۇ قىسمەن

ــۇلالر  ئۇنــداق ئەمەس، ئەلــى ئاشــماۋى - ــۇ پ بىــر يالغــانچى ،ئــۇ يالغــان ســۆزلەۋاتىدۇ ،ئ

 .ئىشلىتىلەتتىئەسلىدىنال نامرات ئائىلىلەرنى قۇتقۇزۇشقا 

زۈكـۈڭ ينىڭ نەدىن كەلگەنلىكىنى بىلمەيدىغانلىقىنى، بىلەجۈنەي 144 قۇتۇبمۇھەممەد  -
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 .نىڭ ئايالىغا بېرىپ قويۇشۇڭنى تاپىلغانلىقىڭنى ئېتىراپ قىلدىھۇدەيبىبىلەن بىللە 

ئائىلىلەر ئۈچـۈن  نامرات نىڭ جۈنەي 144بىلەن يۈزلىشىمەن، ئۇنىڭغا  قۇتۇبمۇھەممەد  -

   .دېگەن ئىدىم ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى

 .نىڭ قەيەردىن كەلگەنلىكىنى بىلىشىمىز الزىمجۈنەي 144بولىدۇ، يۈزلەشتۈرىمىز ئەمما  -

ــر  - ــگەن بى ــەئۇدى ئەرەبىســتاندىن كەل ــدى، س ــۈمگە كەل ــى ئاشــماۋى ئۆي ــۈنى ئەل ــر ك بى

بىـلەن كۆرۈشىشـىگە ئاسـانلىق تۇغـدۇرۇپ يـاكى مەمـۇن  ئۇستاز  ھۇدەيبىىنىڭ قېرىندىش

مەمۇن بىلەن كۆرۈشـۈش ئۈچـۈن ئالـدىن .تەلەپ قىلدىئىككىلىك خەت يېزىپ بېرىشىمنى 

نىـــڭ بولســـا ھۇدەيبى زكېلىشـــىش خېتـــى يېزىشـــنىڭ ھاجەتســـىز ئىكەنلىكىنـــى، ئۇســـتا

ىن كېيىن ئەلى ئاشماۋى يەنە ئىزدەپ بىر مەزگىلد .ئىسكەندىرىيەگە كەتكەنلىكىنى ئېيتتىم

مەمـۇن بىـلەن  ڭقېرىندىشـىمىزنى سـەئۇدى ئەرەبىسـتانلىق مۇسـۇلمانكەلدى، ۋە ھېلىقى 

ئىئــــانە  جــــۈنەي 144چاقىســــىز ئــــائىلىلەر ئۈچــــۈن -كۆرۈشــــكەنلىكىنى ۋە ئىــــگە

شۇنداق  .،مەمۇننىڭ بۇ پۇلنى ماڭا يەتكۈزۈپ بېرىشنى تاپىلىغانلىقىنى ئېيتتىقىلغانلىقىنى

ماڭــا تاپشــۇرۇپ بەردى، بــۇ پــۇل پەقەتــال يوقســۇل ئائىلىلەرنىــڭ پــۇلالرنى  ئەلــىقىلىــپ 

 .ىئىد نخىراجىتى ئۈچۈ

ــاق، - ــىچەي ــڭ دېيىش ــائىلىلە مۇھەممەد قۇتۇبنى ــۇل ئ ــۇل يوقس ــۇ پ ــۈن ب ــرىش ئۈچ رگە بې

 .ئەمەسكەن

بۇنىڭ راست ئىكەنلىكىنـى پەقەت ئـالالھ ۋە مەن بىلىـمەن ، مـۇھەممەد قۇتـۇب ئۇنـداق  -

 .بۇ ئىشالرنى ئۇنتۇپ قالغان ئوخشايدۇ دېگەن بولسا ئۇ

افۋاتنىڭ قامچىسىنىڭ تەمىنـى يەنە بىـر قارىغاندا تاياق سېغىنىپ قالغان ئوخشايسەن، س-

 .تېتىۋەتكەندىن كېيىن ئاندىن راست گەپ قىالرسەن

 .دېدىم -مۇھەممەد قۇتۇبنى مەن بىلەن يۈزلەشتۈرۈڭالر -

ماقۇل دەپ يۈزلەشتۈردى، يۈزلەشكەندىن كېـيىن مـۇھەممەد قۇتۇبقـا پـۇلنى، بىلەيزۈكنـى 
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ى ئەسلەتتىم، ئۇ ئۆزىمۇ پۇلنىڭ ئامانەت نىڭ ئايالىغا بېرىشى ئۈچۈن بەرگەنلىكىمنھۇدەيبى

ىتـراپ قىلـدى،ئەمما شـۇ ۋاقىتتـا ئۇنىڭغـا دېگەنلىرىمنـى بولۇپ يېنىمدا ساقالنغانلىقىنى ئ

ئەگەر زەينەب خانىم جەزىم قىلغـان بولسـا ئۇنـداقتا ئۇنىـڭ دېگىنـى »ئۇنتۇپ قالغانىكەن 

 .دېدى« راست،مەن ئۇنتۇپ قاپتىمەن 

 ئانــدىن، ۇپ قويــدىچە ئــۆرە تۇرغــۇزېبىــر كــ ىچەســەھەرگ ئەتىســى مېنــىئــۇ بەدبەخــتلەر 

 .دوختۇرخانىغا ئاپاردى

-كىـرەر مەن ئىشـخانىغائاپـاردى، يەنە ىـڭ يېنىغـانبەدىران شەمسـىئىككى كۈندىن كېيىن 

 :ئۇ  الەيكىرم

دەپ بـۇيرۇق  توغرىسـىدا سـۆزلەپ بەر،قۇرغـان تەشـكىالت  ەد قۇتۇبزەينەب، مۇھەمم -

 .قىلدى

ق اھېچقانـد ھېچقاچـان، مۇھەممەد قۇتـۇب،  ە بۇرۇنمۇ دېگەنىدىملەرگرىسىدا سىبۇ توغ -

 .دېدىم -يوققۇرغىنى تەشكىالت 

ــى ئ ــۇپســافۋات مېن ــلەن ئۇرۇشــقا باشــلىدى،، پۇتلىرىمېســىپ قوي ــا قامچــا بى ــدىن  غ ئان

ڭ يېنىدىكى كامىرغا ئەكىردى، ئىسمىنى بىلمەيـدىغان بىـر ئـادەم نىىسنىڭ ئىشخانىشەمسى

 :مېنى كۆرۈپال 

زەيـــنەب، تولىمـــۇ ئەخمەقكەنســـەن، ئـــۆزۈڭنى قۇتقۇزۇشـــنى بىلمىـــدىڭ، مۇســـۇلمان  -

، نېمىشقا بىزگە ماسلىشـىپ، مـۇھەممەد  ا بۆھتان چاپلىدىاشالرنىڭ ھەممىسى ساڭقېرىند

ھەققىــدە ئــازراق ئۇچــۇر بەرمەيســەن؟ ســەن بىــلەن كېلىشــىپ قــالىمىز، بــۇ  قۇتــۇب

 .دېدى-ياخشىلىقىڭنى ھەرگىز ئۇنۇتمايمىز 

ــ - ــىمەن؟  ىلەرس ــداق كېلىش ــلەن قان ــاھىللىقىڭالربى ــىزلىكىڭالر ۋە ج ــان ئادالەتس ، ئىنس

ۋە  غــالچىلىرىەن، ســىلەر شــەيتاننىڭ قېلىپىــدىن چىققــان مۇئــامىلەڭالردىن نەپــرەتلىنىم

قۇللىرى، بىز ھەر قانداق ئىش قىلىشتىن بـۇرۇن ئالالھقـا قۇلچىلىـق قىلىمىـز، قانچىلىـك 
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ــيلە ــپ، ب-ھى ــويالپ چىقى ــر ئ ــىىزمىكى ــيىن  ن ــاڭالرمۇ-قى ــتاققا ئالس ــا قىس ــى يالغ ن بىزن

 .، دېدىھلىق بەرگۈزەلمەيسىلەربىرىمىزگە قارشى  يالغان گۇۋا-سۆزلىتەلمەيسىلەر،بىر

تەپـتىش مەھكىمىسـىگە يەنە قايتـا قىستاققا ئېلىشنى باشـتىن قايتـا باشـاليمىز،  -قىيىن -

 .بارىسەن

ــر تەپــتىش مەھكىمىســى ھەرقايســىڭنىڭ، ھەرقايســنىڭ -  -تەپــتىش مەھكىمىســىنىڭ، بى

ــازغۇنالر ــكە ئۇچرىغۇچىالر،ئ ــىلەر غەزەپ ــوق، س ــڭ ي ــدىن پەرقى ــا د -بىرىڭ ەپ ئاچچىقىمغ

 .چىدىماي سۆزلەپ كەتتىم

  : كىرىپغەزنى تۇتقان ھالدا ھەمزە بىر ۋاراق قە

 .، دەپ قويۇپ چىقىپ كەتتى، ئۇ يەنە بويۇنتاۋلىق قىلىۋاتقان ئوخشىمامدۇباشلىق  -

تۇرغـۇزۇپ قارىتىپ  تامغاقامچىلىدى، كېيىن  ئۆزى ھېرىپ قالغۇچەفۋات كېلىپ ئاندىن سا

  ۋە ئـۇالر قۇتـۇبمـۇھەممەد  ىپ،تتىن كېيىن باشقا بىرسى كىرقويدى، تەخمىنەن بىر سائە

توغۇرلــۇق ئۇچــۇر بېرىــپ، ئــۆزى بىــلەن  تەشــكىالت قىرىۋالغــان ئاتــالمىشچى ئويــدۇرۇپ

ۋە قېرىنداشلىرىم ئۈچۈن پايدىلىق ئىكەنلىكىنى  ىميولدىش ەمكارلىشىمنى، بۇنىڭ ئۆزۈم،ھ

 . دېدى، ئەمما مەندىن جاۋاب ئااللمىغاندىن كېيىن يەنە ئىتالر بىلەن سوالپ قويدى

بۇ كامىردا ئىتتىن باشقا، ئىتتىن پەرقـى يـوق يەنە بىـر ئىتسـىمان ئەسـكەرمۇ بـار بۇ قېتىم 

ەپ قويـۇپ چىقىـپ د«  ەچىشـل، سـەن چىشمىلىسـەئىـت ئـۇنى » ە ئۇنىڭغـا ، ھەمـزئىدى

ئـالالھ بىـزگە » ، بۇ يەردە ئىككـى سـائەت بـۇالر بىـلەن بىلـلە تـۇرۇش جەريانىـدا كەتتى

دېگەن دۇئانى توختىماي ئوقۇدۇم، ئىت بىـلەن ئـۇ « كۇپايە، ئۇ نېمىدىگە ياخشى ھامىي 

 ەسكەر بولسا ئالالھنىڭ ۋە پەرىشتىلەرنىڭ ياردىمى بىلەن ئىككى سائەت جەريانىدا زۇۋانئ

 .سۈرمىدى، يېنىمغىمۇ كەلمىدى

  .دوختۇرخانىغا كەلدى ئىشىك ئېچىلىپ، ئۇالر مېنى ئېلىپ

ــاردى، ك ــىغا ئاپ ــڭ ئىشخانىس ــاد ئىبراھىمنى ــى رىي ــدىغان ەئەتىس ــىدا تونۇي ــە يېزىس رداس
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يوقلىقىنى سـورىدى، ھېچكىمنـى تونىمايـدىغانلىقىمنى دېـدىم، بـۇ يېزىـدا -ئادەملىرىم بار

بـۇ . باقمىـدىڭمۇ؟ دېـگەن سـوئالىغىمۇ يـاق دەپ جـاۋاب بەردىـمھېچكىم بىلەن كۆرۈشۈپ 

ئىكەنلىكىنى، راسـت گەپ قىلمىسـام مەن  لىك رداسەەگېپىمگە ئەھمەت ئابدۇمەجىدنىڭ ك

د ســېلىپ چىقىــپ بىــلەن دېيىشــىدىغانغا باشــقا ئــادەم ئەكەلــدۈردىغانلىقىنى دەپ تەھدىــ

ــى ــدىنال. كەتت ــر كەينى ــار كەر ســئە بى ــا ق ــۈزۈمنى تامغ ــپ، اپ تي ــۇيرۇق قىلى ۇرۇشــۇمنى ب

  .قامچىلىدى، ئاندىن يەنە دوختۇرخانىغا ئەكەلدى

بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى تەپتىش مەھكىمىسـىگە بارغانـدىن كېـيىن ! ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن 

 ننەچچە كۈندىن كېيىن رىيادنىـڭ ئىشخانىسـىغا ئەكىلىـپ بۇنـدىن بـۇرۇ بىر يۈز بەردى،

ڭ ئايالىنىـڭ قايسـى سېنىسى-ەشتۈردى، ئەبباس ئەس كۆرۈپ باقمىغان ئايالالر بىلەن يۈزل

ــورىدى ــى س ــايمەن» . ئىكەنلىكىن ــر« تونىم ــاش بى ــدىن يەنە ي ــدىم، كەينى ــى دې  يىگىتن

 يىگىتدەپ سورىدى، « قايسى؟ غەززالىزەينەب » قامچىالپ ئىچىگە ئەكىردى، ئۇنىڭدىن 

ندا ئۇنىڭغىمـۇ ڭ ئايالى قايسى دەپ سـورىغاسېنىسى -ئابباس ئەس. دېدى« تونىمايمەن» 

تونىمايمەن دەپ جاۋاب بەردى، بۇ يەردىكى ئايالالرنىڭ قايسـى بىـلەن كۆرۈشـكەنلىكىنى 

ئىچىـگە  شۇنداق قىلىپ ئۇ يىگىتنـى سورىدى، ھېچكىم بىلەن كۆرۈشمىگەنلىكىنى دېدى،

  .قانداق ئەكىرگەن بولسا شۇنداق قامچىالپ ئېلىپ چىقىپ كەتتى

ڭ ئايالىنىــڭ ســېنى، ئۇنىڭــدىنمۇ ئاببــاس ئەس سىكەينىــدىن ھەمىــدە قۇتــۇبنى ئەكىــردى

قايسى ئىكەنلىكىنى سورىدى، ئۇمۇ تونىمايدىغانلىقىنى دېدى، ئاندىن تـۆت ئايـال بىـلەن 

 :ھەمىدەنى چىقىرۋەتتى، مەن بىلەن رىيادال قالدۇق، ئۇ ماڭا 

 .دېدى-تونۇمسەن؟  سېنىرخوتۇنلۇق بولغان بىرە 2مۇسۇلمان قېرىنداشالرنىڭ  -

 .دېدىم -ياق -

 2مېنــى تېپىشــماق ســوراۋاتىدۇ دەپ قالغــان ئوخشايســەن، مۇســۇلمان قېرىنداشــالردىن  -

 .دېدى -خوتۇنلۇق بولغان بىرسى بار، كىم ئىكەنلىكىنى دېمىسەڭ قامچىلىنىسەن
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 .دېدىم -نېمە قىلساڭ قىل، بىلمەيمەن -

ن ائەتتىويـۇپ چىقىـپ كەتتـى، ئىككـى سـنەچچە قامچا ئۇرغانـدىن كېـيىن مېنـى يـالغۇز ق

 .كېيىن سافۋات بىلەن كېلىپ دوختۇرخانىغا ئاپاردى

 

 بىر قۇتا گۆش قىيمىسى
 

ساالمەتلىك ئەھۋالىمنىڭ تامـامەن بۇزۇلغـانلىقىنى، ئەگەر تامـاق بېرىلمىسـە بـۇ  دوختۇرالر

ئەمەســــلىكىنى ، ھەتتــــا ســــوتقىمۇ چىقارماســــلىقنى  مــــۇمكىنھــــالەتتە ياشىشــــىمنىڭ 

چېــۋە، ســۈت، قېتىقالرنــى -لئــۇنالر ئۆيۈمــدىكىلەرنىڭ مىــۋەشــۇنىڭ بىــلەن ئــۇ مە.ئېيتتــى

 .ئەۋەتىشگە رۇخسەت قىلدى 

، بىكـارالپ  سـېنى، قېتىـق قاچىسىڭلىم گۆش قىيمىسى ئەكىلىپ سىناپ بـاقتىبىر كۈنى  

، ئۈستىگە قېتىقـتىن ئـازراق قۇيـۇپ ئەۋەتىپتـۇ، قولۇمغـا  گۆش قىيمىسى قاچىالپئۇنىڭغا 

ھەتتــا ئۆزۈممــۇ  بىــلەن ھــېچكىم ئىچىــگە قــاراپ باقمــاپتۇ، تەككـۈچە ئالالھنىــڭ ھېكمىتــى

چېۋە -، بۇنىڭ بىلەن بىرگە مىۋەدەسلەپ ئۇنىڭ گۆش قىيمىسى ئىكەنلىكىنى ئۇقماپتىمەن

ــازراق يېــدىم، ــالغىنىنى ۋە ئىرىمچىكمــۇ ئەۋەتكەنىكەن،گــۆش قىيمىســىدىن ئ ــۋە ق -ۋە مى

قېرىنداشــالرغا تارقىتىــپ  مۇســۇلمان باشــقا دوختۇرخانىــدىكى قائابــدۇلمەبۇد چېــۋىلەرنى

سېسـتىرا بىردەمـدە قايتىـپ  .، ئابدۇلئەزىز ئەلىمۇ دوختۇرخانىدا ئىدىېرىڭ دەپ بەردىمب

كېلىپ بۇ گۆش قىيمىسىنىڭ ھايات تۇرۇشۇم  ئۈچۈن بەكمۇ مۇھىملىقىنى ئيتتى،ئەمما مەن 

ۇقتىن ئۇنىمىدىم،قالغانالرمۇ يېسۇن دەپ تۇرىۋالدىم، شۇنىڭ بىلەن ھەممەيلەن بىـر قوشـ

ئېغىز تەگكەندىن كېـيىن ئـۇ يەنە قىيمـا قاچىالنغـان قـۇتىنى ئالـدىمغا ئەكىلىـپ بەردى، 

ئىچىدە يەنە ئازراق قىيما بار ئىدى، مەن ئۇنى ئۇستاز ئابۇلئەزىز ئەلىگە بېرىشنى ئېيتـتىم، 

  ..ئابدۇلمەبۇد ھەيرانلىق بىلەن بۇنداق قىلىشىمنىڭ سەۋەبىنى سورىدى
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ئۇ چىقىپ كەتكەندىن  دېدىم،« رىزىقنى بەرگۈچى پەقەت ئالالھتۇر قۇللىرىغا بۇ»ئۇنىڭغا 

كــيىن ئۇســتاز قانــداق قىلغانــدا ســىرتنىڭ يېمەكلىكلىرىنــى ئەكىرگىلــى قويىــدىغانلىقىنى 

سـورىدى، ئۇنىڭغــا بۇنىــڭ ئۈچــۈن دوختـۇر قوشۇلىشــى كېرەكلىكىنى،ئــاۋال دوختــۇردىن 

 .ئىزدەپ، ماقۇل كەلتۈرۈپتۇ تەلەپ قىلىشى كېرەكلىكىنى دېۋىدىم، ئۇمۇ دوختۇرنى

نىـڭ « مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـى»شۇنىڭ بىلەن، تۈرمە سـىرتىدا ياشـاۋاتقان 

ئەزالىرى تۆت تام ئىچىدە ئادالەت ۋە ھەق يولى ئۈچۈن ئازاب چېكىۋاتقـان قېرىنداشـلىرىغا 

ن يېمەكلىك كىرگۈزۈشكە باشلىدى، چۈنكى ئـۇالر ھەق يولىـدا تەۋرەنـمەي تـۇرۇش ئۈچـۈ

 .ئوزۇقلۇققا، كۈتۈنۈشكە مۇھتاج ئىدى

تۈرمە سىرتىدىن كىرگۈزۈلگەن ھەر قانداق نەرسە، ھەتتا ئادەتتىكى تۇرمۇش بويۇملىرىمـۇ 

 .بىزنى ئالەمچە خۇشال قىالتتى

 .زوراۋانلىق ۋە جاھىلىيەت كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان ئېچىنىشلىق رىئاللىق ئىدى مانا بۇ

 

 م سۈرمەك تەدوختۇرخانىدا يەنە ائچلىق ھۆكۈ

 

بىر يىلغا يېقىن زىنداندا ياتتىم،بىراق ئۇالر سوت ئېچىلىشتىن بۇرۇنقى ئـۈچ ئايـدا ئانـدىن 

ســىرتتىن يېمەكلىــك ئەكىلىــپ بېرىشــكە رۇخســەت قىلــدى، چــۈنكى ئــۇالر مېنىــڭ ســوت 

ئېچىلىشـــتىن بـــۇرۇن ئۆلـــۈپ كېتىشـــىمدىن ئەنســـىرەيتى، بـــۇ ئـــۇالر كۆنـــۈپ كەتـــكەن 

 .ئىدىساختىپەزلىكلەردىن بىرى 

گىنىــدە كىشــىنىڭ تېخىمــۇ بــۇرۇن مېنــى يــوقالپ كەلئېچىلىشــتىن ســوت  ســىڭلىم ئانــام ۋە

ئوغىســـىنى قاينىتىـــدىغان ئىشـــالردىن خەۋەردار بولـــدۇم، ســـىڭلىمنىڭ دېيىشـــىچە مەن 

–دەرمەك،كېـيىم -سوالنغاندىن كېيىن سـافۋات كـۆپ قېـتىم بىزنىـڭ ئـۆيگە كېلىـپ، دورا
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ى يېڭى بولىشى كېرەكمىش، بۇالرنى ئـاڭالپ غەزەپـتىن كېچەك تەلەپ قىپتۇ،كېيىملەر تېخ

مۈلكىمىزگە تاجاۋۇز قىلغـانلىق، ئـائىلىمىزنى  -يېرىلغۇدەك بولدۇم، بۇ ئېنىقال بىزنىڭ مال

ــاقتى ــدەك  -ق ــدا چىرىتكەن ــى زىندان ــمۇ؟  بىزن ــك ئەمەس ــوزەك ئەتكەنلى ــپ ب ــوقتى قىلى س

 !دە؟ئائىلىمىزنىمۇ ماددى جەھەتتىن چىرتىۋەتمەكچى بوپتىكەن 

بىـز گۇمانـدار » :ئۇالرنىڭ سىرتتىن نەرسە ئەۋەتىشكە رۇخسەت قىلىشى، سـىرتتىكىلەرگە 

دېـگەن « جىنايەتچىلەرگە ياخشى مۇئـامىلە قىلىـۋاتىمىز، سـاالمەتلىكلىرىمۇ شـۇڭا ياخشـى

 .تەسىرنى بېرىش ئۈچۈن ئىدى

ن، يۇقىرىـدا، ئەمما ئەمىلىيەتتەچۇ؟ بىزنىڭ تارتقان ئەلەملىرىمىزنى سـاناپ تـۈگىتەلمەيمە

ــدىم، ــى قىســقىچە ســۆزلەپ ئۆتكەنى ــان ئەرزىيەتلىرىمن ــۇرمەنلەرگە،   تارتق قەدىرلىــك ئوق

زىنداندا يېتىۋاتقان، بولۇپمۇ تۈرلۈك كىسـەللەرگە گىرىپتـار بولغـان بىمارالرنىـڭ تارتقـان 

 .ئەرزىيەتلىرىدىن بىر قانچىنى سۆزلەپ بېرەي

ــى ئە ــر يىگىتن ــۇلمان ياشــالردىن بى ــۈنى مۇس ــر ك ــيىنبى ــى قى ــردى، بەدىن ــتاقتىن -كى قس

الزىملىقىنى  سۈيى ئىچكۈزۈش شېكەر ئۇنىڭغا ئازراق دوختۇر لغا كەلگەنىدى،تونىغۇسىز ھا

تۇرخانىـــدا شـــىكەر يـــوقلىقىنى ئېيتــپ ،شـــېكەر ئىـــزدەپ پـــايپىتەك بولـــۇپ ئەممــا دوخ

 دۇم،ئىشـىكىنى ئـۇر تـۈرمە ياتىقىنىـڭ دوختۇرخانىنىڭ ئىچىدىكى مەن تۇرىۋاتقـان.كەتتى

ئۆيـدىكىلەر ئاچقانـدىن كېـيىن ماڭـا دوختۇر ياردەمچىسى سېستىرا ئابـدۇلمەبۇد ئىشـىكنى 

 .ئېيتتىمئاپىرىپ بېرىشىنى ئەۋەتكەن ھەسەلنى ئۇ يىگىتكە 

ئېلىــپ بېرىلــدى، ئەگەر بايقــاپال بۇنىــڭ ھەممىســى ئــۇ رەھىمســىزلەردىن مەخپــى ھالــدا  

 .ىر مۇنچە جازااليتىقالىدىغان بولسا ھەرگىز يول قويمىغاننىڭ ئۈستىگە ب

كۈنلەرنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ چەكلىمىلەر شـۇنداق كۆپىيىـپ كەتتىكـى، كېسـەللەرنىڭ  

ســۇ ئىچىشــىمۇ چەكلەنــدى، يازنىــڭ تومــۇز ئىسســىق كــۈنلىرى بــارلىق كېســەللەرنىڭ ســۇ 

ــۆجىزە  ــش م ــپ ئىچى ــۇ تېپى ــتاكان س ــرىم ئىس ــپ يې ــۇنداق قىلى ــدى، ش ــى چەكلەن ئىچىش
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سـاالمەتلىك ئەھـۋالىمنى كـۆزدە تۇتـۇپ ، ئەھـۋالىم ناچـار . ەلـدىھېسابلىنىدىغان ھالغا ك

بىــر بولغــانلىقى ئۈچــۈن ماڭــا ئــازراق ســۇ بېرىشــىگە رۇخســەت قىلــدى، يانــدىكى ياتاقتــا 

ماڭا بەرگەن سۇنى ئۇنىڭ بىلەن تەڭ ئىچىشـنى ئـويالپ ياتاتتى ، ياشانغان قېرىندىشىمىز 

ـــۈزۈپ بە ـــداق يەتك ـــا قان ـــۇنى ئۇنىڭغ ـــاتتى، س ـــىم ق ـــەم بېش ـــى دەپ بەرس رگەنلىكىمن

تىــپ ىغــا قۇيــۇپ تامنىــڭ ئارلىقىــدىن ئۇزئىشەنمەيســىلەر، ســۇنى كــۆز ئەينىكىمنىــڭ قېپى

بەردىم، ئۇسسۇزلۇقنى ئازراق بولسىمۇ قاندۇرۇش ئۈچۈن بۇنىڭدىن باشقا يول يوق ئىدى، 

ھتـاج ۇمكـرەك بەمەنـدىنمۇ  ئۇنىڭ بەدەنلىرىمۇ قامچا دەستىدىن تىتىلغـان بولـۇپ، سـۇغا

 .دىئى

پ قانـداقال زالىمالر قىيناشتا مۇتەخەسسىسكە ئايالنغـان ئىـدى، يېڭـى، كونـا، ئىشـقىلىبۇ 

قا جازاالشــ نــىى، ھــۈنەرلىرىگە ھــۈنەر قوشــۇپ ھەممىنــى بىزتئۇســۇل بولســا قوللىنــات

 .ئىشلىتەتتى

 

 بىر قارانىيەتنىڭ پۇشايمىنى
 

اغدا يـۈز بەرگەن بىـر بۇ يەردە سىزگە مەن دوختۇرخانىدا ياتقان چرمەن، ئوقۇ سۆيۈملۈك

ئىسالم ئۈممىتىنىـڭ ۋە بـۇ دۆلەت خەلقىنىـڭ بۇ ۋەقە مېنى . مەنۋەقەنى سۆزلەپ بەرمەكچى

ئەگەر كەڭ خەلـــق ئاممىســـى ســـاغالم .ئـــاقكۆڭۈل ئىكەنلىكىـــگە ئىشـــەندۈردى  ھـــېلىھەم

تولىمـۇ خەيرلىـك، ياخشـى  يېتەكلەشكە ،تەربىيەگە ئېرىشەلىسە، ئىنشائالالھ  نەتىجىسـى

 !ۇسىبولغ

. شــۇ چاغــدا ئــۇالر چوقــۇم ياراتقــان ئىگىمىــزگە ئىتائەتمەنلىــك بىــلەن ئىبــادەت قىلىــدۇ

ــادىنى   ــپ ئېتىق ــان قىلى ــى قۇرب ــاكى جېنىن ــاي ھەتت ــىنى ئايىم ــمە نەرسىس ــڭ ھەم ئۆزىنى

   .قوغدايدۇ
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 .بىرگە ئىدى سەھىيە مەمۇرىدوختۇرخانىدا ياتقان ۋاقتىمدا سالىھ ئىسىملىك بىر

الردا بولۇۋاتقان ئەھۋالالرنى نازارەت كامىرۇرۇش ۋە ھەر قايسى ئۇ بىمارالرغا ئوكۇل ئ 

مەن دەل ئۇستاز شەيخ  كېتىۋاتاتتىم،بىر كۈنى مەن تازىلىق ئۆيىگە .قىلىشقا مەسئۇل ئىدى 

كە تارتىپ ،شامال ئىشىكنىڭ ئىشىكى ئالدىدىن ئۆتۈۋاتقاندا كامىرتۇرۇۋاتقان  قۇتۇب

ز ياتقان كامىرغا ئىشىك ئورنىتىپ بواللمىغاچقا ئۇستا).قايرىۋەتتىقويۇلغان ئەدىتالنى 

ئۇالرنىڭ  بۇ تاساددىبىيال يۈز بەرگەن ئىش بولسىمۇ ئەمما(ئەدىيالنى تارتىپ قويۇشقانىدى

  .كىچىك ئىش ئەمەستەك قىالتتى  نەزىرىدە

قانداقسىگە .توڭتەي بولۇپ كەتتى  -ۇشۇ ئىش سەۋەبلىك دوختۇرخانا ئىچى ئوڭتەيم

ئىچىدە تىپتىچ ئولتۇرغان  شەيخ  كامىر غەززالى بانداق قىلىپ زەينەق بۇنداق بولىدۇ؟

 .ئىچىدە قالدىدەشنام -تىلش سەۋەبلىك سالىھ نى كۆرۈپ قالىدۇ ؟بۇ ئىقۇتۇب

ئەبلەخنىڭ ت دىگەن دەل مۇشۇ ئىش يۈز بەرگەندە سافۋا باال كەلسە قوش كەپتۇ دەپ،

نەق مەيداندا بار ئەسكەرلەرنى  ئۇ .سا بولىدۇقالېلىپ كىلى غا ئىش بېجىرگدوختۇرخانى

چۈنكى مۇسۇلمان .گۇۋاھلىققا تارتىپ بۇ ئىشنى قەستەن يۈز بەرگەنگە چىقارماقچى بولدى 

 .   قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسىدىكى ئەزاالرنىڭ خالىغانچە كۆرۈشۈشىگە يول قويۇلمايتتى

ئەقىل ، كتىنئادمىيلى. بىر قارانىيەت ئىدى ندەك قوپال،سالىھ ئەسلىدە ياۋايى ھايۋا  

مۇشۇ ئىش يۈز  .ئىدراك،ئېتىقاد دىگەنلەردىن سۆز ئېچىش ئەسال مۇمكىن ئەمەس ئىدى

ھەمدە  ،بەردى ۋە يول كۆرسەتتىىي ئۇستاز سالىھقا تەسەلل قۇتۇببەرگەندىن كېيىن 

بۇ ئىش بىلەن  ئۇنىڭغا ئىشىك پەردىسىنىڭ شامال تەرىپىدىن قايرىۋېتىلگەنلىكىنى ،

ئەستايىدىل پاراڭالشقاندىن كېيىن سالىھتا . القىسى يوقلىقىنى ئېيتتىئۇنىڭ ھېچقانداق ئا

 .ئۆزگىرىش يۈز بەردى 

بىر قانچە كۈندىن كېيىن ئۇ قېشىمغا كېلىپ پۇشايمان ۋە سەمىمىيەت ئارالشقان 

دېدى ۋە مەندىن قانداق قىلغاندا ھەقىقىي « .ئىسالمغا قايتىدىن كىرىمەن»: تەلەپپۇزدا
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 .ولىدىغانلىقىنى  سورىدى مۇسۇلمان بولغىلى ب

مۇسۇلمان قېرىنداشالر  سىز كۆرگەن ئىشالرغا تاقەت قىلىپ تۇراالمسىز؟»:مەن ئۇنىڭدىن

تاقەت قىالالمسىز  -ئۇچرىغاندەك كۈلپەتلەرگە ئۇچرىسىڭىز سەبىر ئەزاالر ئۇيۇشمىسىدىكى

 .دەپ سورىدىم «؟

مچانلىق اتاقەت ۋە چىد–ا سەبىر ماڭ ئالالھئەگەر مەن بىر ھەقىقىي مۇسۇلمان بواللىسام »:ئۇ

دىن باشقا ئىالھ يوقتۇر مۇھەممەد ئالالھبىر »دېدى مەن ئۇنىڭغا ماڭا ئەگىشىپ«ئاتا قىلىدۇ 

ئۇ . تىمتئوقۇشنى ئېي دەپ  شاھادەت كەلىمىسىنى  «نىڭ ئەلچىسىدۇر ئالالھئەلەيھىسساالم 

بۇيرىغان  ئالالھپەقەت ئۇنداقتا سىز »:ئېيتتى، ئاندىن مەن يەنە كۆز ئالدىمدا شاھادەت

چۈنكى ئۇالرنىڭ .ئىشالرنى قىلىڭ ،ئىسان قېلىپىدىن چىققان ياۋۇز ،زالىمالرغا بويسۇنماڭ 

تەشەببۇسلىرىغا قارمۇ ، نىڭ كۆرسەتمىلىرىگە بۇيرۇقلىرىغائالالھكۆرسەتمە بۇيرۇقلىرى 

 .                                 دېدىم« قارشى -

ھەقىقىــي ئىســالم ســىلەرگە .منىڭ قانــداقلىقىنى بىلگــۈم بــار ھەقىقىــي ئىســال ېنىــڭم»:ئــۇ

ــا  بەرداشــلىق  -باشــقىالر ســەبىر ــدىغان قىيىنچىلىقالرغ ــپ تۇرالماي ــاقەت قىلى ــنى ت بېرىش

 .دېدى« ئۆگىتىپتۇ

پايـدىلىنىپ غان پۇرسەتتىن ئۇنىڭغا ئوكۇل ئۇر نىڭ قېشىغا بېرىشنى،قۇتۇبشەيخ  ئۇنىڭغا

سالىمىمنى يەتكـۈزۈپ  ھەم ئۇ زاتقاشىنى ېرىشنى تەلەپ قىلىەرنى سۆزلەپ بئىسالمىي بىلىمل

 .يۇشنى تاپىلىدىمقو

 .ئۇ ئالالھنىڭ ئىزنى ۋە پەرىشتىلەرنىڭ ياردىمى بىلەن تۆۋبە قىلدىشۇنداق قىلىپ 

 

 

 

 



 

~ 224 ~ 
 

 سوت ېئچىلىدىغانغا ائز قالدى
 

. تەگدى  بىر قانچە كۈن ئۆتۈپ، سوت ئېچىلىش ۋاقتى يېزىلغان ئۇقتۇرۇش قەغىزى قولۇمغا

ئۇالر ماڭا ھۆكۈمنامەنىڭ   .بۇ راستىنال تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر مەيدان غەۋغا ئىدى 

دېمەك بۇ ھۆكۈمنامىسى ئاللىبۇرۇن . شەمسى بەدىراننىڭ تارتمىسىدا ئىكەنلىكنى ئېيتتى 

 .چىقىرىلىپ بولغان، شەكىلگە ئېچىلىدىغان سوت ئىدى

ۋكاتىم قىلىشنى  تەلەپ ۇىڭ ئاقلىغۇچى ئادمەن ئەخمەد ھەۋۋاج پروفېسسورنى مېن

ۋكات بىلەن كۆرۈشۈش ھوقۇقۇمنىڭ ۇقىلغىنىمدا ئۇالر بۇ دېلودا مېنىڭ ئاقلىنىش ۋە ئاد

 .يوقلىقىنى ئېيتتى 

 .دېدىم« م ئاقاليمەن ۈمنى ئۆزۈئۇنداقتا بوپتۇ ، ئۆز»

نـام ۋە ئىككـى ئا .ۇۇۋكاتنى ئاقلىغۇچى قىلىـپ تەكلىـپ قىپتـئادئۇالر ماڭا بىر خرىستىيان 

ئۆزگىرىشـلەرنى كـۆرۈپ ھەيـران تۇرقۇمـدىكى  -ھەمشىرەم مېنى يوقالپ كەلگەندە ،چىـراي

 .قۇالق بولۇپ تۇردى-غا كۆزارىڭىمىزفات بىلەن ھەمزە بىزنىڭ پۋسا قېلىشتى،

ئەممـا ، ۋكات تەكلىـپ قىلماسـلىقنى ئۆتۈنـدۈمۇئاد غۇچىۆيدىكىلەردىن مەن ئۈچۈن ئاقلىئ

ــۇمك ــامالردىن ئۇقت ــد ئان ــۇ زەي ــەين ئەب ــىپ ھۈس ــان مەسلىھەتلىش ــدىكىلەر ئاللىقاچ ى ئۆي

 .ۇۋكاتلىققا تەكلىپ قىپتۇتۆلەپ ئاقلىغۇچى ئادي جۈنە2444پروفېسسورغا  

. ىنىـڭ يېرىمىنـى تـۆلەش كېـرەككەنۋكاتنىڭ ئـاقالش ھەققۇسوت ئېچىلىشتىن بۇرۇن ئاد

ئەممـا سـوت ئېچىلغانـدا ، ئۆيدىكىلەرگە ئۇ كېلىشىمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىشنى ئېيتتىم 

 .ېلىپ مەن ئۈچۈن ئاقلىغۇچى ئادۇۋكات بولدىك يەنىال ھۈسەين ئەبۇ زەيد پروفېسسور

 .سوت ئېچىلىشتىن بىر كۈن بۇرۇن شەمسى بەدىراننىڭ ئىشخانىسىغا ئېلىپ بېرىلدىم 

ساڭا قويىدىغان تەلىپىمىز شۇكى ،تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنپ بولغان مەسىلىلەرگە قارىتا »:ئۇ

ھەمدە تەكشۈرۈش دوكالتىدا يېزىلغان ھەر بىر .ىچە پىكىردە بولۇشۇڭغا بولمايدۇباشق
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ۇشمىسىدىكىلەر مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇي، ئەگەر سوتتا. جۈملىنى ئېتىراپ قىلىشىڭ كېرەك

ۆتكەن ئىشلىرىڭغا پۇشايمان قىلىدىغانلىقىڭنى بىلدۈرسەڭ ئ ،مېنى ئالدىدى دېيەلىسەڭ

تەكشۈرۈش دوكالتىدىكى ھەر قانداق بىر ؛ منى يېنىكلىتىدۇ،سوت ساڭا چىقارغان كېسى

سى بىلەن ھېچقانداق ۇشممۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇي ؛سۆزگە قارشى چىقىشىڭغا بولمايدۇ

شما ئەزالىرى مېنى ئالدىدى دىيەلىسەڭ ،بىز سەن ئۈچۈن ئەڭ ياخشى يۇۇ، ئئاالقەم يوق

 .دېدى -«خىزمەتتە بولىمىز 

باشقا   كىشىنىڭ قانداق . لىغان ئىشى  يۈز بېرىدۇاى ۋە تخالىغىن ھنىڭالالئ» :مەن

  .دېدىم «ۆزىنىڭ تالالش دائىرىسىدە ئەمەسئ ئىشالرنى قىلىشى ،

قارىغاندا بىز سەن ئۈچۈن خىزمەت ، گېپىڭنى چۈشەنمىدىم ! ئەرەب تىلىدا گەپ قىل »:ئۇ

 .دېدى «قىاليلى دېسەكمۇ ئۆزۈ ڭگە ئىچىڭ ئاغرىمايدىغان ئوخشايدۇ

غەيىپنىڭ خەزىنىلىرى ئالالھنىڭ دەرگاھىدىـدۇر، ئـۇنى پەقەتـال ئـالالھ بىلىـدۇ،  ›رغائۇال

ئالالھ بىلىدۇ، دەرەختىن يـاپراقتىن  سېنىقۇرۇقلۇقتىكى، دېڭىزدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممى

ئالالھنىڭ بىلمەيدىغىنى يوق، مەيلى قاراڭغۇ يەر ئاستىدىكى بىرەر دانە ئـۇرۇق بولسـۇن، 

رۇق نەرســـىلەر بولســـۇن، ھەممىســـى ئالالھقـــا مەلـــۇم بولـــۇپ، مەيلـــى ھـــۆل يـــاكى قـــۇ

 . بۇ ئايەتنى ئوقۇپ بەردىم{ئايەت -11سۈرە ئەنئام  }‹.لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىقلىقتۇر 

ئەمـدى ھەمزە ئـۇنى ئېلىـپ چىقىـپ كەت ئـۆز مەنپەئەتىنـى ئويلىشـامدۇ ئويالشـمامدۇ »:ئۇ

 .دېدى« ئۆزىنىڭ ئىشى 

شۇرســىال ،مەن ئۇنىــڭ بىــلەن ئورتــاق پىكىــرگە جانــابلىرى ،ئــۇنى ماڭــا تاپ»:ھەمــزە

دېدى دە، مېنى شەمسـى بەدىراننىـڭ ئىشخانىسـىدىن ئەچىقىـپ يېنىـدىكى «كېلەلەيمەن 

 .باشقا بىر ئىشخانىغا ئەكىردى 

ئۇ ماڭا ئىپادەم باشـقا ئۇيۇشـما ئەزالىرىنىڭكىـدىن .ھەمزە ماڭا نەسىھەت قىلغىلى باشلىدى 

سـەئىد  م ئىلگىرى كـۆپ قېـتىم ماڭـا دەپ تەكرارلىغـانپەرقلىق بولۇشى كېرەكلىكىنى، ھە
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 .مائىلالر مېنى ئالدىدى دېگىن دېدى ئىس قۇتۇب، ئابدۇلفەتتاھ 

شۇنداق قىلسام ماڭا تۇنجى سوۋغا سۈپىتىدە ،ئۆيدىكىلەردىن جەرىمـانە ھېسـابىغا ئالغـان 

يۇشمىسـىنى پۇلالرنى قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ،مېنىڭ سـوتتا مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ئۇ

ئەيىبلەپ سۆككەنلىرىمنىڭ ۋەزنىگە قـاراپ جامـال ئابدۇناسـىر ماڭـا يەنە باشـقىچە سـوۋغا 

بېرىــدىغانلىقنى ،ھەمــدە ســوتتا ئــاقىالنە بولۇشــۇم كېرەكلىكىنــى ،ئۇنىــڭ بىــلەن بىــرگە 

شەمسى بەدىراننىڭ ئىشخانىسىغا قايتىـپ ئۇنىـڭ دېگىنىـدەك قىلىـدىغانلىقمنى ئېيتىشـنى 

  .تەلەپ قىلدى

بـۇالرنى   سوتتادېگەنلىرىنى ئاڭالپ ئولتۇردۇم، ئەمما بىر ئېغىزمۇ جاۋاب بەرمىدىم، بىراق 

سـەن » دېگەن سـۆزىگە چىـداپ تۇرالمـاي « ئېتىراپ قىلساڭ سېنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزىمەن

قىلغىلىمۇ كۈچۈڭ  رەتە، قەۋزىيەت بولۇپ قالغىنىڭدا تشۇنچىلىك ئاجىز ۋە مىسكىنسەنكى

 . دېدىم« مېنى ئۆلۈمدىن قانداق قۇتقۇزىسەن؟ يەتمەس تۇرۇقلۇق، 

يەنە زىندانغا سوالپ قويدى، بۇ ئـازغۇنالرنى ۋە دېگەنلىرىنـى ئەمەلـگە ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن 

سىياسـى ھوقـۇق شـۇالرنىڭ قولىـدا، سـوت  .قۇرۇلغان سوت مەھكىمىلىرىنى خىيال قىلدىم

ــۇق،  ــدا تۇرۇقل ــڭ كونتىروللىقى ــىمۇ ئۇالرنى ــقا مەھكىمىس ــق يەنە نېمىش ــڭ گۇۋاھلى بىزنى

 .بېرىشىمىزدە بۇنچە چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى ھېچ چۈشەنمىدىم

سۆيۈملۈك ئوقـۇرمەن ،قارىغانـدا بـۇ بىـر مەيـدان غەۋغانىـڭ ئەڭ ئـاخىرقى كۆرۈنۈشـلىرى 

 . ئاشكارالنماقچىدەك قىلىدۇ، ئويۇننىڭ ئاخىرقى پەردىسى سوتتا قويۇلماقچىدەك 

مانـا بـۇ مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـىدىكى ! ڭالرقارائەي جامائەت، »  ئۇالر خەلققە

ڭ باشقۇرغۇچىسـى بولغـان جامـال نىىسـدۆلەت ۋە جۇمھۇرىيەت رەئىسى، ھەمـمە نەرئەزاالر 

اپ قىلىشـتى ئىكەنلىكنـى ئـۆزلىرى ئېتىـر ەپ ئۆلتـۈرمەكچىيوشـۇرۇن قەسـتل ئابدۇناسىرنى

ەۋۋۇر قىلغىنىنىـڭ دەل ئاقىۋەتتە ھەممە ئىش ئۇالرنىـڭ تەسـ ئەممادېمەكچىدەك تۇراتتى «

 .تى ئەكسى بولۇپ چىق
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 !ئويۇن مەدىگەن كۈلكىلىك ېبۇ ن، سوتقا قاتناشتى ئەددەجەۋىقۇرۇقلۇق ئارمىيە گېنرالى 

 !ۇش بىشارەتخ
 

 . ئىشالرنى ئويالپ يېتىپ ئازراق ئۇخالپ قاپتىمەن ۋە مۇنداق چۈش كۆرۈپتىمەن بۇ

بۇسەينادا سوراققا تارتىلىۋاتقۇدەكمىز  بىز؛چۈشۈمدە بىر كەڭرى بىر سەينادا تۇرغۇدەكمەن

شــۇ يەردە تۇرســام تۇيۇقســىز ،ســەينانىڭ چۆرىســىدىكى تــام توســاقالر غايىــب بولغــۇدەك .

ئاســمان خــۇددى بىــر ، ســەينا چوڭىيىــپ پۈتكــۈل زېمىنــدەك كەڭــرى بولــۇپ كەتكــۈدەك،

ۇپ نـى يورۇتـتۇيۇقسـىز بىـر نـۇر پۈتكـۈل زېمىن .كۈنلۈكتەك زېمىننى چـۈمكەپ تۇرغـۇدەك 

ئالالھنىــڭ  ،دەل شــۇ چاغــدائاســمان بىــلەن زېمىننــى بىــر بىــرىگە گىرەلەشــتۈرۈۋاتقۇدەك 

ئــۇ زات .نى كــۆردۈم ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەسســەللەم ئەلچىســى ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز

زەينەپ ،ھەقىقەتنىڭ » نىڭمەن ئۇ، يۈزى قىبلىگە يۈزلەنگەن، مېنىڭ ئالدىمدا تۇرغۇدەك

زىمىنغـا ئەكىـس -ئۇ ئاۋاز پۈتكـۈل ئاسـمان.دېگىنىنى ئاڭلىدىم «ڭ سادالىرىغا قۇالق سېلى

ــدى،  ــۇپ ياڭرى ــادا بول ــۇالپال س ــز ئ ــۇم ۋە ›پەيغەمبىرىمى ــا، زۇل ــۈم چىقارس ــاغۇتالر ھۆك ت

. ھەقسىزلىققا مەھكۇم بولىسىلەر، سىلەر ئىسالم ئۈممىتىسـىلەر، ھەق يولنىـڭ يولۇچىسـىلەر

لىرىگە ۋە سـىلەرگە يەتـكەن ئېغىرچىلىقالرغـا ئىبادەتنىڭ مۇشەققەت-ئى مۆمىنلەر، تائەت› 

 .دېدى‹ئايەتنىڭ بىرقىسمى -144ئىمران -سۈرە ئالى. سەۋر قىلىڭالر 

بۇ ساداالر پۈتكـۈل .بۇالر بولسا چۈشۈمدە ئاڭلىغان ھەقىقەت سادالىرىنىڭ بىر قىسمى ئىدى

منىـڭ مەن چۈشـۈمدە كـۆرگەن ئاڭلىغانلىرى ،زىلىـگە كەلتـۈرگەچكە -ېمىننى زىلئاسمان ز

 .  كەلدىمھەممىسىنى ئېسىمدە تۇتۇۋېلىشقا ئاڭقىرىپ ئۈلگۈرۈشكە ئاجىز 

ھەقىقەت سادالىرى سەل بېسىققاندا پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم مۇبارەك يۈزىنى ماڭا بۇرىـدى 

مەن بۇلۇتالر بىلەن قاپالنغان بەھەيۋەت بىر  .ئىما قىلدى  ىشىمنىھەم ئوڭ تەرىپىمگە قار،

بۇ تاغ  ياپيېشىل زېمىنغا يېيىلغان بىـر پـارچە ، لىشىۋاتقانلىقىنى كۆردۈمتاغنىڭ ماڭا يېقىن
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 .چوڭ گىلەمگە ئوخشاپ كېتەتتى 

نى ھــۇدەيبى -، چوققىســىدا ھەســەن ئەلقىــڭزەيــنەب، بــۇ تاغقــا چىق» :رەســۇلۇلالھ ماڭــا

ماڭـا چوڭقـۇر مېھـرى بىـلەن  ۋە ماڭادېدى « سىز ئۇنىڭغا بۇ سۆزلىرىمنى ئېيتىڭ،ىزكۆرىس

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالم مەنـدىن تەلەپ قىلغـان اپ قويدىيۇ،بىرنەرسـە دېمىـدى،اربىر قـ

 .بولدۇم گەندەك نېمە دېمەكچى بولغالىقىنى چۈشەن،ئىشالرنىڭ تېگىگە يەتكەندەك 

سىلەرمۇ » بىلەن ئۇچراشتىم، ھۇدەيبى-تاغقا ياماشتىم، يامىشىۋېتىپ ئەلى ۋە خالىدە ئەل 

داۋاملىــق . دەپ جــاۋاب بەردى« ھەئە » ســورىدىم،  دەپ« بىــز بىــلەن چىقامســىلەر ؟

ياماشتىم، بىر نەچچە مېتىر ياماشـقاندىن كېـيىن ئـامىنە، ھەمىـدە قۇتـۇب ۋە فـاتىمە ئىسـا 

ــلەن كۆرۈشــتۈم ــزبىلەن چىقامســىلەر ؟». بى دەپ « ھەئە» دەپ ســورىدىم،« ســىلەرمۇ بى

 . جاۋاب بەردى

بـۇ .بىـر يەر بـار ئىـدى  كەڭ،تـۈزىتى بـۇ يەردە ناھـاييامىشىپ ئاخىرى چوققىغا چىقـتىم، 

ن مەيدانــدا نۇرغۇنلىغــا، گــېلەملەر ســېلىنغان مەيــدان-تۈزلەڭنىــڭ ئوتتۇرىســىدا پايانــداز

ئوتتۇرىسـىدىن ئـورۇن ئالغـان  ئۇستاز مەيـداننىڭ  ھۇدەيبىئورۇندۇقالر بولۇپ ، -ئۈستەل

تولىمــۇ كەلگىنىمــدىن ، مېنــى كۆرگەنــدىن كېــيىن ئورنىــدىن تــۇرۇپ ساالمالشــتى .ئىــدى

رەسـۇلۇلالھ ھەزرىتـى مـۇھەممەد تەرىپىـدىن ئامـانەت » ئۇنىڭغا يـېقىن كېلىـپ  .دىسۆيۈن

ــا »دېــدىم، ئــۇ « كەلــدىم يەتكــۈزۈش ئۈچــۈنىزگە رنى ســقىلىنغــان بەزى ســۆزلە ئالالھق

 . دېدى«  نى بىلىپ بولدۇمئۇ سۆزلەر ساناالر بولسۇن،مەن ئاللىقاچان-چەكسىز ھەمدۇ

ــۇردۇق  ــۇ يەردە ئولت ــز ش ــى ، بى ــلەن ئەمەس بەلك ــل بى ــۆزلىرى تى ــڭ س پەيغەمبىرىمىزنى

 ...قەلىبلىرىمىز بىلەن يەتكۈزۈلۈۋاتاتتى

بىـر پـويىزنى كـۆردۈم كېتىۋاتقـان  تاغ باغرىدا تۇرغىنىمدا،ئولنىڭ يېنىدا ئۇستاز  ھۇدەيبى

ئـۇ .دەرھال ئۇستازغا ئىشـارە قىلىـپ پـويىزدا يالىڭـاچ ئايالالرنىـڭ بـارلىقىنى كۆرسـەتتىم .

 .داق بىر قارىدى ، كۆرگەنلىرىمدىن تولىمۇ ئازابالندىم شۇن
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 .دەپ سورىدى ئۇستاز «؟ھالىغا ئېتىراز بىلدۈرەمسىز سىز ئۇالرنىڭ »

 . ھەئە دېدىم -

ــۇ يەنە ــدىغا»:ئ ــز ئورۇن ــىزنىڭچە بى ــالرس ــولىمىزغ، ن ئىش ــى ق ــڭ ئىكك -ىال،غەيرەتبىزنى

 .ىدەپ سورىد «تايىنىپال ئورۇندالغانمۇ ؟ شىجائىتىمىزگىال

 .نىڭ ياردىمى ۋە رەھمتى بىلەن بولغانئالالھ! اق ي-

 .بولدى،  سىز ئۇ ئىككى ئايالنى ئويلىماڭ -

بىــز ئۇالرنىــڭ قىلمىشــلىرىغا قارشــى ،ئەممــا ئۇالرغــا تەربىــيە قىلىــپ ھەقىقىــي ئىنســان -

 .بولۇشنى ئۆگىتىشىمىز كېرەك 

 يالغۇز ئۆزىڭىزگىال تايىنىپ بۇ ئىشالرنى قىلىپ كېتەلەمسىز ؟-

 .نىڭ ياردىمى بولغاندىال ئاندىن قىالاليمىزئالالھپەقەت ! ياق -

 .ئۆزى ئىرادە قىلغاننى بىزگە بېرىدۇ ئالالھساناالر ئېيتايلى ، -قا ھەمدۇئالالھئۇنداقتا بىز -

–بىز تەكـرار . ئۇستاز دۇئاغا قول كۆتۈردى ،مەنمۇ ئەگىشىپ دۇئاغا قول كۆتۈردۈم  قۇتۇب

قورققـۇدەك ھـېچ ئىـش .ىرى مەن چۈشـۈمدىن ئويغىنىـپ كەتـتىم ئاخ.تەكرار دۇئا قىلدۇق 

قەلبىمـدىكى ،چۈشلىرىمدە ئايان بولغان ئىشالر مېنى ئازابتىن خـاالس قىلـدى ،يوق ئىدى

 .دەرت ئەلەملەرنى ئاللىقاياقالرغا ئېلىپ كەتتى

ھىجــرەت قىلغــانالر، يۇرتلىرىــدىن ھەيــدەپ چىقىرىلغــانالر، مېنىــڭ يولۇمــدا ئەرزىــيەت › 

قــانالر، مېنىــڭ يولۇمــدا ئۇرۇشــقا قاتناشــقانالر ۋە مېنىــڭ يولۇمــدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىــڭ تارت

گۇناھلىرىنى مەغفىرەت ۋە رەھمىتىم بىلەن ئەلۋەتتە يوققا چىقىرىمەن، ئـۇالرنى ئاسـتىدىن 

ئۆسـتەڭلەر ئېقىــپ تۇرغــان جەنــنەتلەرگە كۈرگـۈزىمەن، بــۇ ئۇالرنىــڭ ياخشــى ئەمەللىــرى 

. تتۇر، ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ياخشى مۇكاپـات، يەنـى جەنـنەت بـارئۈچۈن بېرىلگەن مۇكاپا

ۈرىشـى مال، ئابروي، مەرتىۋە ئىزدەش يۈززىسىدىن شەھەرلەردە كېزىپ ي-كاپىرالرنىڭ پۇل

ــۇن ــال. ســېنى ئالدىمىس ــۈرە ئ ــرا س ــايەت-211،216 نئىم ــۆئمىلەر ‹ › .ئ ــى م ــائەت! ئ -ت
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سـۈرە . رغـا سـەبىر قىلىڭـالر چىلىقالئبادەتنىڭ مۇشەققەتلىرىگە ۋە سىلەرگە يەتكەن ئېغىر

 .‹ئايەت -144ئىمران  ئال

 

 سوت ېئچىلغان كۈنى
 

سوت .بىرىنچى قېتىمىق سوتتا سوت كوللىگىيەسى يەتتە دېلوغا قاراپ چىقماقچى ئىدى

غان كۈن بىز ئورنىمىزدىن تۇرغاندىن كېيىنال ھەر قايسى ئىشخانىالرغا ئېلىپ ىدىئېچىل

ئەتىگەن وت مەھكىمىسىگە بارىدىغان ماشىنىنى ساقلىدۇق، س ئۇندىن كېيىن .بېرىلدۇق 

ئوفىستېر، ئەسكەر ۋە ساقچىالر بىلەن لىق سائەت سەككىز ، ھەربىي تۈرمە ھويلىسى 

 .ئاتالنغاندەكال سۈر ۋە ھەيۋەت بىلەن تۇراتتى جەڭ مەيدانىغا ىئۇالر خۇدد. تولدى،

ئەسكەرنىڭ قوغدىشى  مەھكىمىسىگە تۆت چۆرىمىزدىكى لىق سوتماشىنا كىلىشىگە 

كېيىن بىزنى جاۋابكارالر  يېتىپ بارغاندىن .ھالدا يۈرۈپ كەتتۇق« بىخەتەر»ئاستىدا 

 .ئورۇنغا سىلكىشلەپ ئېلىپ چىقىشتى  سىمانزقەپە تۇرىدىغان

 .كىشى ئىدۇق 25ئەينى چاغدا بىز جەمئىي 

 مۇھەممەد يۈسۈپ ھاۋۋاش. 2

 ئابدۇلفەتتاھ ئابدۇلالھ ئىسمائىل. 1

 مەد ئابدۇلمەجىد ئابدۇسەمىئەھ. 5

 قۇتۇب ئىبراھىم سەئىد. 2

 قۇمى -سەبرى ئارافە ئىبراھىم ئەل. 1

 ئابدۇلئەزىز مۈتەۋەللى مەجىد. 6

 اكىرىۇلمەجىد يۈسۈپ ئابدۇلمەجىد شئابد. 2

 ئابباس سەئىد. 8
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 ئىيادمۇھەممەد  ئەزىممۇبارەك ئابدۇل. 1

 مىنشاۋى-ئەھمەد ئەلى ئەل فەرۇخ. 24

 ھەممەد ئىسمائىل يۈسۈپفەيىز مۇ. 22

 دىرى  -مەمدۇھ دەرۋىش مۇستافا ئەد. 21

 مۇھەممەد ئەھمەد مۇھەممەد ئابدۇرەھىم. 25

 ىشاۋىبەكرى د االلىدىنج. 22

 جەززار -تى ئىبراھىم ئەلفمۇھەممەد ئابدۇلمۇ. 21

 مەمۇن يەھيا زەكەرىييا-مۇھەممەد ئەل. 26

 جىۇسۈر-ئەھمەد ئابدۇلھەلىم ئەس. 22

 ۇھەممەد مۇھەممەد خەلىفەمىھ سال. 28

 شەرىف سەئىدائادەتتىن س سەئىد .21

 ۇرەھىمدتى ئابفمۇھەممەد ئابدۇلمۇ. 14

 ايسغئىمام ئابدۇلەتىف ئابدۇلفەتتاھ . 12

 االمئارىف سكامال ئابدۇلئەزىز . 11

 فۇئاد ھەسەن ئەلى مۇتەۋەللى. 15

 جىرى-مۇھەممەد ئەھمەد ئەل. 12

 ھەمدى ھەسەن سالىھ. 11

 ھۇدەيبى-افا ئابدۇلئەزىز ئەلمۇست. 16

 مۇھەممەد ئادىيە ازىلىن سەئىد .12

 مۇرسى مۇستافا مۇرسى. 18

 مۇھەممەد بەدى ئابدۇلمەجىد مۇھەممەد سەمى. 11

 مۇھەممەد ئابدۇلمۆمىن شاھىن. 54
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 مۇھەممەد ئەھمەد فەخرى. 52

 مەھمۇد ئىززەت ئبراھىم. 51

 ساالھ مۇھەممەد ئابدۇلھەق. 55

 مەد سادىق خاتھۇتمۇھەم مىلېھ. 52

 ئىلھام يەھيا ئابدۇمەجىد بەدەۋى. 51

 ف يۈسۈپ ئەرافاتومىن ئابدۇررەئئابدۇلمۆ. 56

 مۇھەممەد ئابدۇلفەتتاھ رىزىق شەرىف. 52

 جۇبەيلى غەززالىزەينەب . 58

 ھەمىدە قۇتۇب ئىبراھىم. 51

 مۇھيىددىن ھىالل. 24

 ئاشماۋى سۇاليمان. 22

 ئالىم-مۇستافا ئەل. 21

 ئاشماۋى ئەلى. 25

ئەرزىـمەس ئـۇ .ماۋىمۇ بار ئىـدى شئوقۇرمەنلەرگە ئايان بۇ كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ئەلى ئە  

 گـــۇۋاھچىئـــۆز ئىمـــان ئېتىقـــادىنى ســـېتىۋەتكەن بولـــۇپ ، دۇنيـــا مەنپەئەتـــى ئۈچـــۈن

 .ساالھىيىتىدە بۇ قېتىمقى سوتقا قاتناشماقچى ئىدى

ھېلىقـى .  يېتىـپ  كەلـگەن ئىـدى  مۇبىز جاۋابكارالر ئېلىپ چىقىلغاندا ئاتـالمىش سـودىيە

بىزنىڭ بىر بىرلەپ   ئىسـمىمىزنى ئاتـاپ سـوتقا قارىتـا  دەجەۋىقۇرۇقلۇق ئارمىيە گېنرالى 

 .باشقىچە پىكرىمىز بارمۇ يوق سوراپ چىقتى 

سوتقا قاتناشقا ھەر بىر كىشىگە نىسـبەتەن ھېچقانـداق » :بىز قېرىندىشىمىز جاۋاب بېرىپ

رچە تۈزۈلگەن ئاتالمىش قانۇنالرنى دەسـتەك قىلىـپ،  بىزنـى ادانالنيوق ،ئەمما  ىزپىكرىم

ــار ــرىم ب ــا پىك ــا قارىت ــۇ بۇيرۇقۋازالرغ ــان ش ــوتلىماقچى بولغ ــايىتى .  س ــداق ناھ ــز بۇن بى
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ــدىغان  ،  ــان قىلى ــۆپچىلىكنى قۇرب ــۈن زور ك ــى ئۈچ ــىلەرنىڭ مەنپەئەت ــاندىكى كىش ئازس

نىڭ قـانۇنى بىلەنـال ھالالئبىزنى پەقەت  ، وبۇل قىاللمايمىزنادانالرچە تۈزۈلگەن قانۇننى ق

 .دېدى« !سوتليااليسىلەر خاالس

سـوتىمىز قـارار قىلىـپ  زەيـنەپ » :سورايدىغانلىرىنى سوراپ بولغانـدىن كېـيىن دەجەۋى 

 .دېدى « ا باشقىچە دېلو تۇرغۇزۇپ سوتلىماقچى قبىلەن ھەمىدە قۇتۇب غەززالى

ـــــدى ـــــپ ماڭ ـــــى ئېلى ـــــلەن ئىككىمىزن ـــــۇنىڭ بى ـــــوتقا ،ش ـــــارلىق  س ـــــان ب چىقق

 .ھۆرمىتىمنى بىلدۈرگەچ ماڭدىم  ،قېرىنداشلىرىمغاتۇغقانلىرىمغا

سوت ئاخىرالشقاندا بىزنى ،انىغا ئېلىپ چىقىپ سوالپ قويۇشتىئۇالر بىزنى باشقا بىر ئىشخ

 .ماشىنىغا ياالپ چىقىرىپ ،ھەربىي تۈرمىگە قايتۇرۇپ كېلىشتى

 زىندانـدابىز . كۈنى ئېچىلغان ئىدى-24ڭ ئاينى-2يىلى -2166شۇ قېتىمقى سوت مىالدىيە  

 ،كېـيىن يەنە قايتـا سـوت ئېچىلـدى  .ياتتۇقكۈنىگىچە 22ئاينىڭ -1تا شۇنىڭدىن كېيىن 

ققە كۆرسىتىپ قويـۇش ئۈچـۈنال ىنىمىزدەك سوت ئېچىش پەقەتال خەلئىلگىرى ئېيتىپ ئۆتك

 .قويۇلغان بىر سىنارىيە كۆرۈنىشى ئىدى خاالس
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 جى بابائلتىن

 سوت

زنـى يەنە بىـر قېـتىم سـوتقا ئېلىـپ چىقىشـتى ۋە بىئـۇالر  كۈنى-22ئاينىڭ -1يىلى -2166

 .جاۋابكارلىق ئورنىدا تۇرغۇزۇپ قويۇشتى

ســـوت  ەۋىجەيــۈزلىرى گۆشــلۈك كەلــگەن خــام ســېمىز قۇرۇقلــۇق ئــارمىيە گېنرالــى د

رىپىــدە نىــڭ ئــوڭ تەەجەۋىد باشــقىالر.ئــورۇن ئالغــان ئىــدى   تۆرىــدىنكوللىگىيەســىنىڭ 

ئۇالرسـوت ، بولـۇپ غـانئۇالرنىڭ كەينىـدە بىـر قـانچە مـۇخبىر ئولتۇر.ئولتۇرۇشقان ئىدى 

 .ئىدى ۇشقان بولتىزىلىپ ئولتۇرۇپ كوللىگىيىسى يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇنال 

ىم زئەلئۇالرنىـڭ ئارىسـىدىكى ئابـدۇ، مۇخبىرالر توختىماستىن بىزنى رەسىمگە تارتىشاتتى 

بـاش شـىتابىغا كېلىـپ  ئايـالالر بىرلەشمىسـى رى دائىم مۇسۇلمانئىسىملىك مۇخبىر  ئىلگى

ىم ، رەسىملەرنى زئەلئابدۇ»:بىز ئۇنىڭغا. بەزى مەسىلىلەر ھەققىدە مۇنازىرىگە قاتنىشاتتى

بۇ كۈنلەر ئۇنچىـۋاال يىراقتـا ، ياخشى ساقالپ قويۇڭ ،بەلكىم بىر كۈنلەردە ئەسقېتىپ قاالر

دېـگەن ئىـدى  «بولىدۇ »:غدا خېلى يۈرەكلىك ھالدا ئۇ ئەينى چاگەنىدۇق، دې«  ئەمەس 

ــڭ. ــى كــۆرۈپ ئۇنى ــى  مېن ــرەپ كەتت ــپ ، تىت ــى تاتىرى ــۆتمەيال ۋە چىراي ــۇت ئ نەچــچە مىن

 .سوتخانىدىن غايىب بولدى 

  .دەپ ۋاقىرىدىم« ؟!زادى نىمە ئىش قىلىشىۋاتىسىلەر» :مەن يەنە باشقا مۇخبىرالرغا قاراپ

ــلىنىپ  ــوت باش ــىمىمنىس ــاقىردى دەجەۋى ئىس ــۈن ، چ ــرىش ئۈچ ــاۋاپ بې ــارالر ج جاۋابك

ئۇالرنىڭ مەندىن سـورىغان سـوئاللىرى بىـلەن تەكشـۈرۈش جەريانىـدا .ئورنىدىن چۈشتۈم 

مەن بۇنـداق گەپلەرنـى »:مەن ئۇنىڭغـا ـ.دىگەن گەپلىرىم تامامەن بىردەك ئەمەس ئىـدى 

 .دېدىم «دېمىگەن  

 :توغرۇلۇق توختالماقچى  ۇئالسبۇ يەردە مەن پەقەت سوتتا جاۋاب بەرگەن ئىككى 
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الپ رۇئوغــ دىنئېرىــ نىجــۈنەي 2444ســەن ئۇنىڭغــا بەرگەن  ھــۇدەيبىھەسـەن »:دەجەۋى

 .دېدى« غۇكەلگەن دەيدۇ

پــۇل مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســىدىكى قېرىنداشــالر  جــۈنەي 2444ئــۇ » :مەن

ــۇرغان  ــۇلى تاپش ــق پ ــۇلالرئەزالى ــان پ ــانە قىلغ ــ، ۋە ئىئ ــۇلالرنى تۇت ــۇ پ ــتىلگەنۇئ  پ كې

ــمەك ،كىــيىم -قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ئائىلىســىدىكىلەرنىڭ،پەرزەنتلىرىنىڭ  يــېمەك  ئىچ

 .دېدىم« ئىشلىتىمىز كېچەكلىرىنى تەل قىلپ بېرىشكە

لىلەرنى قىلىشتا جامال ئابدۇناسـىر مىڭلىغـان ئـائىكەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن يىلدىكى -2112

 .غانىدىۋەيران قىل

ــان چېقىۋا ەجەۋىد ــۇددى چاي ــدەك خ ــەكرەپلغان ــى  س ــۇ يەنە. كەتت ــۇڭ »:ئ ــېنىڭ پۇت س

، ئەجىبـا نـېمە سەن بۇ پۇلالردىن ناھايىتى ئەنسىرەپ كېتىپتىكەنسەن، يارىالنغان چاغدا 

ھ ئىسـمائىل سـېنى كـۆرگىلى دوختۇرخانىغـا بارغانـدا سـەن ئۇنىڭغـا تافەتلئابـدۇ ؟ ئۈچۈن

بۇنىـڭ ، ى تاپىالپسـەن گە تاپشـۇرۇپ بېرىشـنھـۇدەيبىئۆيۈڭگە بېرىـپ بـۇ پـۇلنى ئېلىـپ 

 .دەپ ئىككىنچى سۇئالىنى سورىدى «سەۋەبى نىمە؟

چــۈنكى ئــۇ پــۇل ئىســالمنى تېخىمــۇ كەڭ تەشــۋىق قىلىــش ، تــارقىتىش »:مەن جــاۋابەن  

ــلىتىلىدۇ  ــۈن ئىش ــۇ.ئۈچ ــپ تۇتق ــۈرەش قىلى ــدا ك ــالم يولى ــائىلە ئىس ــڭ ئ ن قىلىنغانالرنى

پۇل مېنىڭ ئۆيۈمدە  قېلىـپ، ئەگەر مەن ،ئىشلىتىش ھوقۇقى بار ئۇ پۇلنى تلىرىنىڭ اتاۋاب

بۇ ،  مىراس دەپ چۈشىنىپ قالىدۇى بەختكە قارشى ئۆلۈپ كەتسەم ئىز باسارلىرىم بۇ پۇلن 

 .دېدىم«  جامائەتنىڭ پۇلىبەلكى ، مېنىڭ شەخسىي مۈلكىم ئەمەس

يــاراق ســېتىۋېلىش -بــۇ بولســا مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســى يىغقــان، قــورال »:ئــۇ

ـــۈن  ـــۇلكەنئۈچ ـــلىتىدىغان پ ـــۇھۇدەيبى، ئىش ـــۇ پۇ م ـــىنى ب ـــېلىش مەنبەس ـــڭ ك لالرنى

ئەسلىدە بۇ پۇلنى ئېرىڭنىڭ يېنىدىن ئوغۇرالپ كەلگەنكەنسـەن .بىلمەيدىغانلىقنى ئېيتتى 

 . دېدى « 
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مۇسـۇلمان  ەگەئىلگىـرى ھەمىـد قۇتـۇب» :يەنە بىر سوت خادىمى گەپـكە قوشـۇق سـېلىپ

ئومۇميۈزلۈك ھۇجۇم قوزغىماقچى، دېـگەن   دائىرىدە قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى  تېخىمۇ كەڭ

 .دېدى« ئىكەن  

 .دېدىم ياق، بۇنداق ئىش يوق ـ

 يالغان سۆزلىگەن ئوخشىمامدۇ؟ قۇتۇبئەمسە  ـ

 .دېدىم ،ئۇ كىشى يالغان ئېيتىمايدۇ! ئۇ كىشىنى ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن  ئالالھ ـ

گە ئوخشاش سېسىق گەپلەرگە لىـق زئەۋرە شۇنداق قىلىپ بۇ تەپتىش خادىمىنىڭ ئېغىزى 

نومۇسســــىز ئىكەنلىكىنــــى ، ســــوت خادىملىرىنىــــڭ بــــۇ قەدەر ئىــــپالس .تولــــدى

ــاپتىكەنمەن ــززەت ، ئويلىم ــىلەرنىڭ ئى ــىردا كىش ــتەبىتلەر مىس ــا مۇس ــۆرمىتىنى –ئەجەب ھ

 !مۇشۇنداق دەپسەندە قىالمدۇ؟

ھەمىـدە .قايتۇرۇلـدۇم  سورايدىغانلىرىنى سوراپ بولغاندا مەن جاۋابكارالر ئورنىغا ەجەۋىد

ئۇمۇ سوئالالرغا جاۋاب .جاۋابكارالر ئورنىدىن چۈشۈپ،سوئالالرغا جاۋاب بېرىشكە باشلىدى 

بـۇ يەردە بولۇۋاتقـان ، ئـۆزىمىزنى ئاقالشـقا كىرىشـتۇق، بېرىپ بولۇپ ئورنىغا قايتۇرۇلدى

 .بوالمدۇ يوق بىلمىدىم ئىشالرنى ئاقالش دەپ ئاتىسام 

ئۇالرنىـڭ بـۇقەدەر ، ئاھانەت ياغدۇرۇۋاتاتتى -نومۇسسىزالرچە تىل يەنىال لىرىسوت خادىم

قولــۇمنى كۆتــۈرۈپ ســۆز  ،غالجىرلىقىغــا ناھــايىتى غەزىــپىم كەلــدى ،نومۇسســىز ،ۋەھشــىي

 .قىلماقچى بولدۇم 

ماڭـا  قـورقتى دەپ ئويلىـدى بولغـاي، ، تىللىرىـدىنمېنى ئۇالرنىڭ ھەيۋىسىدىن ەجەۋىد

 .دېدى « !قېنى گېپىڭ بولسا ئېيت »: ھاماقەتلەرچە بىر قارىۋېتىپ

ــدىن تــۇرۇپ  ــايىتى شــەپقەتلىك ۋە مىھرىبــان»: ئورنۇم ــڭ ئىســمى بىــلەن ئالالھ ناھ نى

، قۇرئاننىـڭ يەنـى ئىالھـى قانۇننىـڭ  رىسەمىمىي كىشىلى بىز مىللىتىمىزنىڭ! باشاليمەن

ۋۋەر يـول نىڭ ئەلچىسى بىزنىڭ ئەڭ ياخشـى ئـۆرنىكىمىز ۋە مـۇنەئالالھ، مۇھاپىزەتچىلىرى
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شۇنداق  يولىدا قەتئىيلىك بىلەن  ئالالھ ۈپتەۋھىد بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈربىز   !باشچىمىز 

ــاڭىمىزكى ــان م ــۈممەت تەســىرىمىزگە ئۇچرىغ ــاراپ ئالالھ پۈتكــۈل ئ ــائەت قىلىشــقا ق ــا ئىت ق

 !نەيرەڭلىرىدىن قوغدايـدۇ -بىزنى زالىمالرنىڭ ھىيلە ، بىزنى قوغدايدۇ ئالالھ .يۈزلىنىدۇ 

ســـىتەملىرىڭنىڭ شـــەررىدىن  - ەنلەرنىڭ قىپقىزىـــل يالغانچىلىقلىرىڭنىـــڭ ۋە زۇلـــۇمســـ

 .دېدىم« ! قوغدايدۇ

 .دەپ توۋلىدى« !لگە  ئۇ؟ۈسەن دىگەن قايسى ئۆرنەك،قايسى ئ!ئاغزىڭنى يۇم »:ەجەۋىد

ئۆرنەكنىــڭ نېمىلىكىنــى بىلمەيــدىكەن  -لگە ۈتەپتىشــلەر ئــ ،ئەســلىدە ئاتــالمىش ســودىيە

ھاماقەتلىكى پۈتۈن سوت مەيدانىدا مازاق ئارىالش كۈلكە ، رنىڭ بۇنداق دۆتئۇال !ئەمەسمۇ

 !ئەســلىدە ئابدۇناســىر مۇشــۇنداق كىشــىلەرنى ئىشــلىتىدىكەن ئەمەســمۇ ؟ .پەيــدا قىلــدى

 !ۋەيران بولماسلىقى مۇمكىنمۇ؟، ئۇالرنىڭ تەختتىن چۈشمەسلىكى

 .جاھالەتتۇر ،ئۆزى نادانلىق چىرىكلىك ،پارىخورلۇقنىڭ»:مەن ئولتۇرغاندىن كېيىن يەنە 

ىمىز كىمـلەر تـارىخ گـۇۋاھ بولسـۇنكى كـۆر .سەۋەبى بولىدۇھەر قانداق بىر چىرىكلىكنىڭ 

 .دېدىم« !  نەەر بىزگە ھۆكۈمرانلىق قىالاليدىكن ، كىملەبىزنى سوتلىيااليدىك

ن نى بېرىۋىتىپ ئاندى« مۇكاپاتىمىز»سوت ئاخىرالشتى، سوتتىكى ئىپادىمىزگە ئاساسەن  

 .تۈرمىگە قايتۇرۇپ كەلدى
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 مۇ ۆئتەجاھىلىيەت دەۋرىدىن
 

 

سوتتىن كېيىن ئەمدى مېنـى قايتـا ئـاۋارە قىلىشـمايدىغان بولـدىغۇ دەپ ئـويالپتىكەنمەن  

بىـر قانچەيلەننىـڭ ، كىم بىلسۇن ئۇالر مېنى يەنە ئىشخانىلىرىغا ئېلىپ بېرىپ سـوتلىدى،

 .ىمنى ئېيتتىم مەن تونۇمايدىغانلىق، ئىشلىرىنى سورىدى

غــۇزۇپ رقىيناپ بولــۇپ تامغــا قارىتىــپ تۇ،شــۇنىڭ بىــلەن قايتىــدىن قىيناشــقا باشــلىدى

ئەمما قىينـاش  گەرچە سوتنىڭ سوتالپ قارار چىقىرىشى ئاخىرالشقان بولسىمۇ ،، قويۇشتى

ــال داۋاملىشــىۋاتاتتى  ــالەتكە ، يەنى ــاكى جاھ ــۆرۈلمىگەن ھەتت ــا ك ــۇ تارىخت ــۇ ھەقىقەتەنم ب

 .ەيشلەر دەۋرىدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان چۆمگەن قۇر

 

 ھۆكۈم ېئالن قىلىش
 

لىكتە ماشــىنىغا يــاالپ ھەمىــدە بىــلەن بىــر، ھۆكــۈم ئــېالن قىلىــش ۋاقتــى يېتىــپ كەلــدى 

ئۇالربىزنى بىر ئۆيگە ، ساقچىالرنىڭ نازارىتى ئاستىدا ھۆكۈمنى ئاڭالشقا ماڭدۇق .اردىچىق

  .بۇيرىدى تۇرۇشقا ساقالپ ئەكىرىپ ھۆكۈم چىقىرىلغۇچە 

ــۈم چىقى ــلەن ئەرلەرگە ھۆك ــدى بى ــئال ــتى رى ــېالن قىلىش ــز ، پ ئ ــيىن بى ــازدىن كې ــر ئ بى

 .سوتخانىدا ھەربىي گېنرالالر ئولتۇرۇشقان ئىدى .ئىككىمىزنى سوتخانىغا ئېلىپ كىرىشتى 

يىــل ئېغىــر  11  ، غەززالــى بزەيــنە»:نى توۋلىــدىســوتچى ئالــدى بىــلەن مېنىــڭ ئىســمىم

  .دەپ ئېالن قىلدى«! ىدۇمۈلكى مۇسادىرە قىلىن-پۈتۈن مال ۋە ئەمگەككە سېلىنىدۇ 

ۋىتـى ۇبتۇر، ئالالھ يولىـدا، ئىسـالم دەساناالر ئۇنىڭغا مەنس-ئالالھۇ ئەكبەر، ھەمدۇ» مەن 

ســۈرە ئــال  }‹ھەقىقــى مــۆمىن بولســاڭالر ئۈســتۈنلۈك قازىنىســىلەر ›يولىــدا قايغۇرمــاڭالر،

 .ەپ توۋلىدىمد { ئايەت-251ئىمران 
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 :دىن ھەمىدە قۇتۇبنىڭ ئىسمىنى ئوقۇدى ۋە ئان

 .دېدى  ،ىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندىيىلل 24ەمىدە قۇتۇب ھ-

بارلىق ھەمدۇسانا !ھەممىدىن ئۇلۇغ ۋە بۈيۈكتۇر  ئالالھ»:مەن ھەمىدەنى قۇچاقالپ تۇرۇپ 

دۆلەت ئىسالم شەرىئىىتى قـانۇنىي ئاسـاس قىلىنغـان –ھەممىسى قۇرئان !ئۇنىڭغا خاستۇر  

تەپـــتىش تـــاكى بىـــز بىـــرلىكتە يۇقـــارقى ســـۆزلىرىمىزنى . دېـــدىم«!قـــۇرۇش ئۈچـــۈن 

  .مەھكىمىسنىڭ چوڭ  ھويلىسىغا چىققۇچە تەكرارلىدۇق

ىنىدا ئـۆرە تۇرغـان ھـالەتتە ماش يۇشمىسىدىكى ئەزاالرنىئۇ يەردە مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇ

ئــۇالر بىزنــى  .ۇ ئەنســىرىدىم ئۇالرغــا قانــداق ھۆكــۈم چىقىرىشــقاندۇ دەپ تولىمــ. ۇقكــۆرد

 :كۆرۈپال گەپ قىلدى

 زەينەب ھەدە، قانداق ھۆكۈم چىقاردى؟ -

 ئاساسى قانۇنئىسالم شەرىئىىتى ۋە ھەممىسى قۇرئان ھېچقىسى يوق،  ،ستىيىللىق كە11-

  .قىلىنغان دۆلەت قۇرۇش ئۈچۈن

 ئۇ قانداق بولدى؟   ھەمىدە ئاچىمىزچۇ؟-

رازىلىقىغـا ئېرىشـىش  ئـالالھ ئىسالمنى تېخىمۇ كېڭەيتىشھەممىسى   ، كەستىيىللىق  -24

 .ئۈچۈن بولدى

ۈپ ھەۋۋاش،سەئىد قۇتـۇب ۋە باشـقا قېرىنداشـالرغا ھ ئىسمائىل ،يۇستائۇالردىن ئابدۇفەت

 . چىقىرىلغان ھۆكۈمنى سورىدىم

 .دېدى « يولىدا جانلىرىنى پىدا قىلدى ئالالھ»:ئۇالر

 .غانىكەنىلىنئۇالرغا ئۆلۈم جازاسى ھۆكۈم ق دېمەك

ىكى بۇ پىداكارلىرىمىزغا يولىد ىتى يېتىشتۈرۈشسۈننەتكە سادىق ئىسالم ئۈمم قۇرئان ۋە» 

 .دەپ دۇئا قىلدىم«  !شېھىدلىك مەرتىۋىسى ئاتا قىلىڭ ئىھ ئالالھ

ھەمىــدەنى تارتىشــتۇرۇپ بىــر كىچىــك  ۋە چــۇم ئەســكەرلەر مېنــىۇت ۋە باشــقا بىــر ئۋاســاف
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ــتى ــىنىغا چىقىرىش ــۇخبى، ماش ــىمم ــاتتى گەرالر رەس ــر ، تارتىش ــپ بى ــۇپ بېرى مەن يۇلقۇن

مۇســتەبىتلىكنى چىرايلىــق زىنــنەتلەپ » :ۇپمۇخبىرنىــڭ ئاپپــاراتىنى چېقىــۋەتمەكچى بولــ

تاشـقىنىنى -يـالىقىنى يـاالپ ،ئاشـقان  -ۈنـدەزالىمالرنىڭ ي ،قورچاقالرنىڭكۆرسىتىدىغان 

 .ۋارقىرىدىمدەپ  «!سەنلەر زادى نىمە ئىش قىلىشماقچى ؟! يەيدىغان ئىتالر

ھەمىـدە ئىككىمىـز بىـر كـامىردا  ھۆكۈم چىقىرىلغان كۈندىن ئېتىبـارەن ،ىندانغا قايتتۇقز 

 .تۇردۇق

 ال قىلىدىغان مىنۇتالركىشىنى خۇش
 

 سـەئىدزىنـدان باشـلىقى ئبـراھىم بىـلەن سـافۋات  چىقىرىلىپ ئۈچ كۈندىن كېيىن  ھۆكۈم

ئىبراھىم چىقىـپ كەتتـى، سـافۋات بىـلەن . دىكىر ئېلىپ  بىز تۇرىۋاتقان كامىرغاقۇتۇبنى 

 .قالدىقۇتۇب  سەئىد

كېلىشـىڭىز بىزنـى تولىمـۇ خۇشـال ، بـۇ تۇيۇقسـىز  سـەئىدخۇش كەلدىڭىز قېرىندىشىم  -

 -، بىز بىلەن بىردەم بىللە ئولتۇرىشىڭىز ئالالھنىڭ بۈيۈك رەھمىتى ۋە رازىلىقىـدۇر قىلدى

 .دېدىم

لەن ھۆكـۈم ئـېالن قىلغـان ھەر بىـر قېرىندىشـىمىزنىڭ ئۇستاز ئولتۇرغاندىن كېيىن بىز بى

ئالالھنىـــڭ تەقـــدىرىگە، ئورۇنالشتۇرىشـــىغا  ۋە  كېســـىملىرى توغرۇلـــۇق پاراڭالشـــتى

 .ئىتائەت قىلىش ھەققىدە سۆزلەپ بەردى بويسۇنۇش،

نى بايقـاپ بـۇ، پاراڭالشـتى  ئـايرىم پەس ئـاۋازدا -بىلەن ئايرىم ئىككىمىز ئاندىن ھەمىدە 

دائىـم  شـۇنداق، مۇسـتەبىتلەر ھەر.فۋات ۋارقىراپ كېلىپ پارىڭىمىزنى ئۈزىۋەتتىقالغان سا

 .ئەركىنلىك بەرمەسلىكنىڭ كويىدا  -گە ئازراقمۇ ئىختىياركىشى

 ساالمۋە بىزگە  دېدى« بىز پەقەت سەبىر قىلىشىمىز كېرەك » :بىزگە قاراپسەئىد  شەيخ  

 .ردىن ئايرىلدىىبېرىپ كام
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 ۆئلۈم ائلدىدىكى سودا
 

ئۇســتازغا ئۆلــۈم جازاســى ھۆكــۈم قىلىــدىغان شــۇ ئاخشــىمى قــارا نىــيەتلەر  قۇتــۇبشــەيخ 

شۇ چاغدا قارا نىيەتلەر بىلەن بولۇشقان گەپلەرنى ھەمىدە بىـزگە .ھەمىدەنى ئېلىپ كەتتى

 :ئۆزى بايان قىلىپ بېرىدۇ

سـىنى ئۆلـۈم جازاسـى بۇيرۇقنامى تىـپ ئۆزىنىڭ ئىشخانىسىغا چاقىر مېنى ەسيۇنىھەمزە ب- 

ــەتتى  ــا.كۆرس ــدىن ماڭ ــىڭ ،  ئان ــەئىدئەگەر قېرىندىش ــا  س ــە، ئۇنىڭغ ــۋىمىزگە كۆنس تەلى

ئاكاڭــدىن ئايرىلىــپ قــېلىش ســاڭىال ئەمەس بەلكــى . بېرىلىــدىغان جــازانى يېنىكلىتىمىــز 

مەن يەنە بىـر قـانچە سـائەتتىن كېـيىن ، پۈتكۈل مىسىرغا نىسبەتەنمۇ بىر ئېغىر يـوقىتىش

 .ىشىنى تەسەۋۋۇر قىاللمايمەنئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قېل

ئـۇ پەقەت بىـر ، ۇل قولالنسـاق قوللىنىـپ ئـۇنى قۇتقـۇزايلىسبىز تېزدىن مەيلى قانداق ئۇ

پەقەت سـەنال ئۇنىڭغـا نەسـىھەت ،ئىككى ئېغىـز سـۆز قىلسـىال ئۆلۈمـدىن قۇتۇلـۇپ قالىـدۇ 

. ەن پەقەت سـەنال بــۇ گەپلەرنــى ئۇنىڭغــا يەتكۈزەلەيســ،قىلىـپ ئــۇنى قايىــل  قىالاليســەن

باياتىن مەن ئۇنىڭغا ئېزىپ چۈشەندۈردۈم ، ئەمما يەنىال سېنىڭ بېرىپ سـۆزلىگىنىڭ ئەڭ 

بىـز  ،ئۇ پەقەت بىر ئىككى ئېغىـز گەپ قىلسـىال مەسـىلە ھەل بولىـدۇ . مۇۋاپىقتەك تۇرىدۇ 

ئۇنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـىنىڭ پائـالىيەتلىرى بىـلەن  مەلـۇم جەھەتـلەردە 

ــار ــى ب ــزئاالقىس ــد قىلىمى ــنى ئۈمى ــا  .لىقىنى ئېيتىش ــى ئۇنىڭغ ــەن مۇشــۇ گەپلەرن پەقەت س

ئىـش شـۇنىڭ ،سـاالمەتلىكىنى كـۆزدە تۇتـۇپ قويـۇپ بېرىمىـز  سـەئىدنىڭيەتكۈزسەڭال ،

 .دېدى ،بىلەن تۈگىگەن بولىدۇ 

ئاكامنىڭ مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ، سەنمۇ بىلىسەن ، ئابدۇناسىرمۇ بىلىدۇ» :مەن ئۇنىڭغا

 .دېدىم ،بىلەن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق ئۇيۇشمىسىى

ــزە ــدۇ» :ھەم ــڭ ھەممىســى بىلى ــمەن ،كۆپچىلىكنى ــلەن ھەر قايســى ، مەن بىلى ــىلەر بى س
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سىلەر مىسىردا ئۆزەڭالرنىـڭ ئېتىقـادىنى قوغـداش ئۈچـۈن ، تەرەپلەرنىڭ مۇناسىۋىتى يوق

ئەڭ ياخشـى بىز ھەممىنى بىلىمىـز سـىلەر دۆلەتتىكـى . خىزمەت قىلدىڭالر ۋە كۈچىدىڭالر 

نى ئۆلۈمـدىن قۇتۇلـدۇرۇپ قۇتـۇبئەمما بىزنىـڭ بۇنـداق قىلىشـىمىز پەقەت .كىشىلەرسىلەر 

 .دېدى، قېلىش ئۈچۈن

« !اڭ مەن قارشـى تۇرمـايمەن سـەپلەرنـى دېمەكچـى بولگئەگەر سەن ئاكامغا مۇشۇ »:مەن

 .دېدىم 

 .ىدېد« ! ت ئۇنى ئاكىسى بىلەن كۆرۈشتۈرۋاساف»:ھەمزە ماڭا بىر قارىۋېتىپ

ئۇالرنىـڭ مەنـدىن ئاكامغـا يەتكۈزۈشـنى تەلەپ ، ئاكام بىلەن كۆرۈشـتۈم شۇنداق قىلىپ، 

 .قىلغانلىرىنى ئاكامغا دېدىم 

شـلىرىدىن ائۇنىـڭ بۇنـداق قار، ئاكام ماڭا قارىـدى قارىغانـدىمۇ تـازا سـىنچىالپ قارىـدى 

بۇيرىـدىمۇ مەندىن بۇنداق قىلىشنى سەن خالىدىڭمۇ ياكى ئـۇالر سـېنى شـۇنداق قىلىشـقا 

 .دىگەن سوئال مانا مەن دەپ چىقىپ تۇراتتى 

. مەن ئاكامغا ئۇالرنىـڭ مېنـى شـۇنداق قىلىشـقا قىسـتىغانلىقىنى ئاسـتىرىتتىن بىلـدۈردۈم 

ــا ــدىغان بولســىدى ،مەن شــۇنداق  »:ئاكــام ماڭ ــقەتەن مۇشــۇنداق ئىــش بولى ئەگەر ھەقى

ە شـۇنداق دېيىشـتىن توسـاپ ق بىر كۈچ مېنـى ھەئادىيەلەيمەنكى يەر شارىدىكى ھەر قاند

! ئەمما ئەسال ئۇنداق ئىش بولغىنى يوق ، مەن ھەرگىز يالغـان سـۆزلىمەيمەن  ،قااللمايتتى

 . دېدى«

 .دەپ سورىدى « بۇ سېنىڭ مەيدانىڭمۇ ؟»:اتۋافس

 .دېدى« شۇنداق ، بۇ مېنىڭ مەيدانىم »:ئاكام

ر قــانچەيلەن بىــرلىكتە يەنە ياخشــىراق ئويلىنىــپ بــاققىن ، بولمىســا باشــقا بىــ»:ۋاتســاف

 . دېدى« تۈگىشىسەن 

 .بۈجۈرىگىچە ئېيتىپ بەردىم –مەن ئاكامغا ئىشنىڭ ئۈجۈر .ات كەتتى ۋافس
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«سىڭلىم ،سەن مېنىڭ ئۇالرنىڭ تەلىۋىگە ماقۇل بولۇشۇمغا رازىمۇسەن ؟» :ئاكام مەندىن

 .دەپ سورىدى 

 .دېدىم« ياق ، ھەرگىز رازى بولمايمەن   »:مەن 

. نىـڭ ئىلكىـدە ئالالھ بىزنىـڭ ھايـاتىمىز ۋە مامـاتىمىز،ر بىر توپ يارىماسـالر ئۇال» :اكامئ

ھەممە ئىـش . ئۇالر مېنى ئەجىلىمدىن بۇرۇن ئۆلتۈرەلمەيدۇ ، ياكى ئۆمرۈمنى ئۇزارتالمايدۇ 

ئۇالرنىــڭ ئىلگىــرى كېــيىن قىلغــان بــارچە  ئــالالھ، نىــڭ باشقۇرۇشــىدائالالھ ھەقىــقەتەن

 .دېدى« ۇ قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرىد

 

 ھۆكۈم ىئجرا قىلىش

 

ــيىن ، شــەيىخ  ــۇھەممەد   تافەتل، ئابــدۇ قۇتــۇببىــر قــانچە كۈنــدىن كې ھ ئىســمائىل ،ۋە م

خەۋەر خـــۇددى چاقمـــاق .قاتـــارلىق قېرىنداشـــالرنىڭ قەتلـــى قىلىنغـــانلىقىنى بىلـــدۇق 

. ، ئازابىمىزنى ئىپادىلەپ بېرىشكە ئـاجىز ئىـدۇقبىزنى ھوشىمىزدىن كەتكۈزدى ئۇرغاندەك

قانداق تەسـەللىي ئۇنىڭغا ، ۇپئۇستازنىڭ سىڭلىسى ھەمىدە بىلەن بىر كامىردا تۇر قۇتۇب

ئالدىـدا مۇسىبەت بۇنداق ، بېرىشنى ،كۆڭلىنى قانداق كۆتۈرۈشنى ھەقىقەتەن بىلەلمىدىم 

 ! ئۇنىڭغا قانداق دەپ تەسەللىي بېرەلەيمەن ؟

ى قىلىنىشــى ھەقىقەتەنمــۇ ئۇســتاز بىــلەن باشــقا ئىككــى قېرىندىشــىمىزنىڭ قەتلــ قۇتــۇب

ئىسالم  ئۇستاز بولسا قۇرئان تەفسىر قىلىدىغان ئالىم ، قۇتۇب .كىچىك ئىش ئەمەس ئىدى 

ــا  ــۆز ئىمانىغ ــۇپ ئ ــلەن راۋۇرۇس قورالالنغــان زات  بول ــلەر بى دەۋەتچىسى،ئىســالمىي بىلىم

  سايىســى قۇرئــان»ئــۇ ئىلگىــرى .  قەتئىــي ئىشــىنىدىغان ئۆلىمــا ئىــدى اقــئالالھ ســادىق،

ئۇ بۇ كىتابتا قۇرئاننى قانـداق چۈشـىنىش ،پەرزلەرنـى  .دىگەن كىتابىنى يازغان «ائاستىد
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مەل قىلىـش قاتـارلىق جەھەتـلەردە خېلـى چوڭقـۇر ەقۇرئانغا قانداق  ئ، قانداق ئاڭقىرىش

 .ئىزدەنگەن ئىدى 

 سۈرىسنىڭ تەفسىرىدە  بېشىدىال   يول قەيەردە؟ دىـگەن مەسـىلە «ئەنئام»ئۇستاز  قۇتۇب

، مانـا بـۇ دىـنئىسـالمدا ئىجتىمـائى ئـادالەت، قۇرتۇبى ئۇسـتاز يەنە . ھەققىدە توختالغان 

تەسـۋىر،  ي، ئىسالمى تەتقىقـاتالر، قۇرئانـدا ئەدەبـبۇ يەردەئىستىقبال ئىسالمنىڭدۇر، يول 

 .پارچىدىن ئارتۇق ئەسەر يازغان ئىدى  14 قۇرئاندا قىيامەت مەيدانى قاتارلىق

ئازابلىق ھېسياتىمىزنى تىل بىلەن تەسۋىرلەش مۇمكىن بولمـايتتى  كىمۇسىبەت ئالدىدى بۇ

 .ھەم باشقا قېرىنداشلىرىمغا قانداق  تەسەللىي بېرىشنى راستىنال بىلەلمەيتتىم  ،

ئۇستازنىڭ ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ كۆرسىڭىز ،  قۇتۇبيخ ۆيۈملۈك ئوقۇرمەن ئەگەر سىز شەس 

نى قەتلـى قىلغانلىقىنىـڭ سـەۋەبلىرىنى بىلىـپ قارانىيەت، ياۋۇزالرنىڭ نېمىشقا بـۇ كىشـى

 نئۇستاز كىتابىدا قەيت قىلىـپ ،يـېقىن كەلگۈسـىدە ئىسـالمنىڭ ئـادەتتى قۇتۇب. قالىسىز 

ـــا گۈللىنىـــدىغانلىقىنى ، ئىككـــى چـــوڭ دۆلەت  ـــتە قايت تاشـــقىرى ئىككـــى چـــوڭ دۆلەت

ــدى ــان ئى ــدىغانلىقىنى يازغ ــۇمران بولى ــان گ ــڭ ھام ــ. ھاكىمىيىتىنى المنىڭ شــۇنداق، ئىس

ــارەت ئىككــى چــوڭ دۆلەتنىــڭ گــۇمران  گۈللىنىشــى ئامرېكــا ۋە ســوۋت ئىتتىپاقىــدىن ئىب

بولىدىغانلىقىــدىن ، قــانۇنلۇق ،ھەقىــقەت تەرەپــدارلىرىنىڭ ئۇشــبۇ دۇنيــادا ھــاكىمىيەت 

 .ئورنىغا چىقىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى

رىئىتىنى ئېغىزلىرى بىلەن يەنى ئالالھنىڭ دىنىنى ۋە نۇرلۇق شە ئالالھنىڭ نۇرىنىئۇالر  ›

ئۆزىنىــڭ نــۇرىنى ئۆچۈرىــۋەتمەكچى بولىــدۇ،كاپىرالر يامــان كــۆرگەن تەقــدىردىمۇ ئــالالھ 

 {ئايەت -8سۈرە سەپ } ‹.مۇكەممەل قىلغۇچىدۇر

 

 



 

~ 245 ~ 
 

 زىندانقېرىنداشالر قەتلى قىلىنغاندىن كېيىنكى 
 

ە ئۇسـتازنى ئۇسـتاز قەتلـى قىلىنغـان كـۈنى بامـدات نامىزىـدىن كېـيىن ، چۈشـۈمد قۇتۇب

سـىزگە ئېيتسـام زەيـنەپ ، مەن ئـۇالر بىـلەن بىـرگە ئەمەس ،مەن »:ئۇستاز ماڭـا.كۆردۈم 

 .دېدى«مەدىنىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە 

ئانـدىن چۈشـۈمدە كـۆرگەنلىرىمنى ھەمىـدەگە ،  توساتتىن چۈشۈمدىن ئويغىنىـپ كەتـتىم

 .ئېيتىپ بەردىم 

ان ئىككىنچـى كـۈنى ئوخشاشـال بامـدات نامىزىـدىن كېـيىن ئۇسـتاز قەتلـى قىلىنغـ قۇتۇب 

 ئۇستاز جەننەتكە سازاۋەر بولـدى ، ۇتۇبق»:ئۇ ئاۋاز ماڭا. چۈشۈمدە بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم 

ـــراھ  مەن ـــا  ھەم ـــتىدە ئۇنىڭغ ـــماننىڭ ئۈس ـــات ئاس ـــتە ق ـــۈدەك «يەت ـــۈمدە . دىگ چۈش

امالپ يــاش تــۆككەن كــۆرگەنلىرىمنى ھەمىــدەگە ئېيتىــپ بەرگەنــدە ئــۇ كۆزلىرىــدىن تــار

 .دېدى« ئىشىنىمەنكى ،ئاكام جەننەتكە سازاۋەر بولدى »:ھالدا

لالھنىـڭ بىـزگە بەرگەن ئا ھەمىدەگە تەسەللىي بېرىپ چۈشـلىرىمىزدە كۆرگەنلىرىمىزنىـڭ

  .تەسەللىيسى ئىكەنلىكىنى ئېيتتىم 

ئوقـــۇبەت ئىچىـــدە ياشـــاپ  -بىـــز ئـــادەتتىكى كىشـــىلەر چىـــداپ تۇرالمايـــدىغان ئـــازاب

مەن .سۈكۈناتلىرىمىز بىلەن قەلبىمىزدىكى جاراھەتلەرگە مەلھەم ئىزدەيتتـۇق. ېتىۋاتاتتۇقك

  .قەتلى قىلىشتىن كېيىن سوئال سوراقالرمۇ تۈگەر دەپ ئويالپتىمەن

  .مەن يەنە ئۇالرنىڭ ئىشخانىسىغا چاقىرىلدىم ،  ئەمەلىيەت ئۇنداق بولمىدى ئەمما

تۇرغانىكەن، قايتىـپ كەلگىنىمـدە نـېمە نى ساقالپ ئەنسىزلىك ئىچىدە مې كامىرداھەمىدە  

 . ئىشالرنىڭ بولغانلىقىنى سورىدى

ئۇنىڭغـا قــارا نىيەتلەرنىــڭ يەنە بىرمــۇنچە گۇناھســىز كىشــىلەرنى تۇتقــۇن قىلغــانلىقىنى، 

مەن ئـۇ .مەندىن ئۇ كىشىلەرنى تونۇيدىغان ،تونۇمايـدىغانلىقىنى سـورىغانلىقىنى ئېيتـتىم 
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قارىغاندا بۇ قارا نىيەتلەر بىـزگە يەنە قانـداقتۇر يېڭـى جىنـايەت  . ىم كىشىلەرنى تونۇمايتت

 .قالپاقالرنى كەيگۈزمەكچى بولۇۋاتقاندەك قىالتتى

. قەتلى قىلىشتىن كېيىنمۇ بىز يەنىال ھەيۋە قىلىش ،قىيناش ئازابالشالرغا ئۇچراپال كەلدۇق

بىـز .بېرىشـنى تىلەيتتـۇق ئەمما قۇرئان كەرىمگە سېغىناتتۇق ،ئالالھـدىن بىـزگە ئاسـانلىق

 .مۇشۇنداق ئۈمىد ،سېغىنىش ئىچىدە ياشاپ كەلدۇق

 {ئايەت-18سۈرە رەئىد}‹دىلالر ئالالھنى ياد ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ›

بىز گېزىت كۆرۈشنى تەلەپ قىلدۇق ،ھەمزە ماقۇل بولـۇپ بىـزگە گېزىـت ئەكىلىـپ بەردى 

اندىكى ئازابلىرىمىزنى بىر ئاز بولسـىمۇ گېزىت ئوقۇش ئارقىلىق ،دۇنيادىن ئايرىلىپ قالغ.

شـۇنداقال قورشـاۋ تامنىـڭ سـىرتىدىكى خەۋەرلەردىـن ئـاز تـوال خەۋەردار .يەڭگىللىتەتتۇق

 .بوالاليتتۇق

ئابدۇناسىرنىڭ بىرسى بىرسىگە ئۇلىشىپ كەتـكەن سۈيقەسـتلىرىگە ۋە تۈرمىـدىكى ئـازاب  

 . لىپ ھايات ياشاپ كېتىپ باراتتۇقمەدەت تىلەپ ،سەبىر قىئالالھتىن  ۋەھىمىلەرگە قارىتا

ئـۇالر . بۇ سۈيقەستلەرنىڭ ھەممىسى ھەربىي كۈچلەر تەرىپىدىن پىالنلىنىـپ ئورۇنـدىالتتى

ھەر قېـــتىم مەنـــدىن مەلـــۇم پائــــالىيەتكە قاتناشـــقان پـــاالن كىشـــىنى تونۇيــــدىغان 

الردا ھېلىمۇ ياخشى بۇ سۈيقەسـتلەرنىڭ ھەربىـي ئورگـان.تونۇمايدىغانلىقىمنى سورىشاتتى 

ــنە ــائەت ئارىســىدا ئېلىــپ بېرىلغــان بولســىدى مەن زەي   بئېلىــپ بېرىلغىنــى ، ئەگەر جام

 .غەززالى ھەقىقەتەن قارغىش ئالغان بوالتتىم 
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 ۆئتتى يولدىشىم ائلەمدىن 
 

ۈشۈشـنى ەسيۇنىدىن يولدىشىم  بىـلەن كۆرھەمزە ب، ماڭا ھۆكۈم ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن

بىر .تىم تەلەپ قىلغان بولساممۇ يولدىشىم مېنى كۆرگىلى كەلمىدى كۆپ قې. تەلەپ قىلدىم 

نېمىشـقا بۇنـداق يولدىشـىڭ بىـلەن »:مەنـدىن، كۈنى ئۇالر مېنى ئىشخانىسىغا چاقىرتىـپ

 . دەپ سورىدى « كۆرۈشۈشكە ئالدىرايسەن؟

يىللىق كېسىلدىم ،شـۇڭا يولدىشـىمغا ئېيتىـپ ئـارىمىزدىكى نىكـاھ  11مەن »:مەن ئۇالرغا

اســىۋىتىنى توختىتىــپ ،ئۇنىڭمــۇ شەخســىي تۇرمۇشــىنى بىــر يولغــا سېلىۋالســۇن دەپ مۇن

 .دېدىم« ئويلىدىم 

جامال ئابدۇناسىر قانداق قىلىش كېرەكلىكىنى بىلىدۇ ،سـەن » :ەمزە زەھەرخەندىلەرچەھ

 .  دېدى« !ڭنى كۈت ىبۇيەردە ئۆلۈم

 مىـڭ بىرلەشسـەڭمۇ پەقەتئابدۇناسـىر ۋە سـەنلەر ھەم! ئالالھ ھەممىگە قادىردۇر  »: مەن

ئالالھ خالىغاندىال ئاندىن بىر ئىشالرنى قىالاليسەن ، خالىمىغاندا بولسا، سەنلەر  ھەتتاكى 

 .دېدىم «!دەرەختىكى بىر تال ياپراقنىمۇ ئۈزۈشكە قادىر ئەمەس 

 .دېدى«پات ئارىدا ساڭا ئاجرىشىش خېتىڭنى بېرىمىز » :ئۇـ

 .انىدىن ئايرىلدىم دېدىم دە ئىشخ! تقۇچالر يىر !ۋۇ ـ 

بىـر ئەتىگىنـى بامـداتقا تۇرغانـدا ئـۆزەمنى تۇيمـايال .غا قايتىپ بىر قانچە كۈن ئۆتتى كامىر

بىر پارچە گېزىتنىڭ مەلـۇم سـتونىدا ئېرىمنىـڭ سـۈرىتىنى ھەم  چۈشۈمدە. مۈگدەك باستى 

 .ئۇنىڭ ئالەمدىن ئۆتكەنلىك خەۋىرىنى  كۆردۈم 

مەن ئۆزلىرىدىن ئېـرىمگە ئەڭ ياخشـى ئورۇنالشـتۇرۇش  يا رەببىم»:ئويغىنىپ دۇئا قىلدىم

ھەمىدەنىڭمۇ ئوخشاش مەزمۇنـدا دۇئـا قىلىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ .«بېرىشلىرىنى سورايمەن 

 .ئۇنىڭغا ئېيتمىدىم ۈمنى ئەمما چۈش، ئەجەبلەندىم
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 .ئوخشىشىپ كېتىدىغان مەزمۇندىكى چۈشلەرنى كېيىن خېلى كۆپ قېتىم كۆردۈم

گېـزىتتىن . مەن بىر بەت بىر بەتـتىن كـۆرگىلى باشـلىدىم .گېزىت كەلدى جۈمە ئەتىگىنى 

ئەشھەدۇئەنال »دەرھال ، ئالەمدىن ئۆتكەنلىك خەۋىرىنى بايقىدىم ڭولدىشىمنىيتۇيۇقسىز 

كەلىمىسـىنى  تدەپ شـاھادە«ئىالھە ئىللەالھۇ ۋە ئەشھەدۇئەننە مۇھەممەدۇن رەسـۇللۇالھ 

ھـاجى .لكىـدىمىز ھامـان ئۇنىـڭ ھۇزۇرىغـا قـايتىمىز ئالالھنىـڭ ئى ھەممىمىـز» ۋە ئوقۇدۇم

 .دېدىم «!ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلەن جەننەتتە بولىسىز  مۇھەممەد سىز

ئــۇالر دوختــۇر ، ئــۆزەمنى تۇتۇۋااللمــاي ئــۈن ســېلىپ يىغلىغــانچە ھوشــۇمدىن كېتىپــتىمەن

 .چاقىرىشىپتۇ

 .ىلى كەلدىئارىدىن بىر قانچە كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئۆيدىكىلەر مېنى كۆرگ

ئۇالرنىــڭ ئاغزىــدىن جامــال ئابدۇناســىرنىڭ يولدىشــىمنى ئىككــى خىــل تالالشــتىن بىرنــى 

 .ئۇقتۇم تالالشقا مەجبۇرلىغانلىقىنى

 .ئىكەنئىككىنچى تالالش بولسا تۈرمىدە يېتىش ، بىرىنچىسى مەندىن ئاجرىشىش 

بىــراق ئــۇالر  يولدىشــىم ئويلىنىۋېلىشــقا ئىككــى ھەپــتە رۇخســەت بېرىشــنى تەلەپ قىلىپتــۇ

دەرھال بىـر قاراغـا كېلىشـنى بولمىسـا شـۇزامان جامـال ئابدۇناسـىرنىڭ بـۇيرۇقىنى ئىجـرا 

ــۇ ــۋە قىلىپت ــدىغانلىقىنى دەپ ھەي ــا  .قىلى ــۇالر ھەتت ــلىقى شــۇكى ئ ــىز ئىپالس ئەڭ نومۇسس

ئاجرىشىش ئىشـلىرىغا مەسـئۇل خـادىمالرنىمۇ بىلـلە -ئاجرىشىش رەسمىيەتلىرىنى ۋە نىكاھ

 .ن ئىكەنئېلىپ كەلگە

، ئىمـزا قويۇپتـۇ  ىيولدىشىم ئالدىن تەييار قىلىپ قويۇلغان ئاجرىشـىش خېـتىگە مەجبـۇر

 .دەپتۇ«يا رەببىم مەن ئۆزەم خاالپ ئايالىمدىن ۋاز كەچمىدىم » : ئىمزا قويۇۋېتىپ

مېنـى ئـۆز ئىـززەت ھـۆرمىتىم بىـلەن ، يولدىشىم ئۇالرغـا مەن پـات ئارىـدا ئۆلـۈپ كېـتىمەن

ڭالر، گەرچە ھاياتىم ئازال قالغان بولسـىمۇ ئايـالىم يەنىـال مېنىـڭ ھىمـايەم كەتلكىلى  قويۇ

 .دەپتۇ«ئاستىدا
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. يولدىشىم ماڭا چىقىرىلغان ھۆكۈمنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ياتە پالەچ بولـۇپ يېتىـپ قـاپتۇ 

مۈلـــۈك ،ئـــۆي -مـــال بۇنـــدىن بـــۇرۇن جامـــال ئابدۇناســـىر يولدىشـــىمنىڭ شـــىركىتىنى،

بىچارە يولدىشىم بۇ كەلگۈلۈكلەر دەستىدىن  ،ىرە قىلىۋالغان ئىكەنزېمىنلىرىمىزنى  مۇساد

 .يۈرەك سانجىقى بولۇپ قاپتىكەن

 .ئاجرىشىش خېتىگە ئىمزا قويۇپ ئـۇزاق ئـۆتمەيال قەدىـردان يولدىشـىم ئالەمـدىن ئۆتۈپتـۇ

ــيىن  ــدىن كې ــانلىقىنى بىلگەن ــزا قويغ ــتىگە ئىم ــائىلىممىزدىكىلەر ئۇنىــڭ ئاجرىشــىش خې ئ

 .چىقىغــا پايلىمــاي مېھمانخــانىمىزدىكى يولدىشــىمنىڭ ســۈرىتىنى ئېلىۋېتىپتــۇســىڭلىم ئاچ

ھەم ئۇنىڭغـا ئـۇ سـۈرەتنى ئـۆز جايىغـا ئېسـىپ ، سىڭلىمنىڭ قىلمىشىغا ئـاچچىقىم كەلـدى

ئالالھ يولىدا ئۇ مېنىڭ يولدىشىم بولۇپال قالماي ئۇندىن ھالقىـپ مېنىـڭ  .قويۇشنى ئېيتتىم

مەن ھايــاتال بولىــدىكەنمەن مېنىــڭ ئــائىلەم ئۇنىــڭ ، بــۇرادىرىم ئىــدى،قېرىندىشــىم 

. بىز توي قىلىشتى ئىلگىرى ئورتاق ئېتىقاد بىزنى بىـر يەرگە ئەكەلـگەن ئىـدى ، ئائىلىسى

رىـدە قېرىنداشـلىق ىئالالھنىـڭ نەز نىكاھ ئىنسان ھاياتىدىكى چـوڭ ئىـش بولسـىمۇ ئەممـا

يولدىشـىمنىڭ مېيـت نامىزىغـا  ئائىلەمـدىكىلەر. مېھرى مەڭگۈ ئۈزۈلمەيدىغان رىشتە ئىـدى 

 .بۇنى بىلىپ بىر ئاز بولسىمۇ كۆڭلۈم تەسەللىي تاپتى، قاتنىشىپتۇ

ئالالھنىڭ  بىر قېتىم چۈشۈمدە، ئىلگىرى كۆرگەن چۈشلىرىمنى ئەسلەيتتىم چاغالردا بەزى 

قۇرئاندىكى ئوقۇپ كەلگەن يەردىكى ئايەتلەر ئارىسىغا . دۈمئەلچىسى پەيغەمبىرىمىزنى كۆر

يولدىشىم ئالەمدىن كەتكەندىن كېـيىن مەن ئەينـى . ويدۇمۈندىكى چېسالنى يېزىپ قشۇ ك

چاغدا يېزىپ قويغان چېسالغا قارىسام دەل يولدىشىم ئاجرىشىش خېتىگە مەجبـۇرەن ئىمـزا 

ھېلىمـۇ ئېسـىمدە ئـۇ چۈشـۈمدە ،پەيغەمبىرىمىـز مـۇھەممەد  .قويغان كۈنگە ئۇدۇل كەلدى 

 .ق رەڭلىك كىيىم كەيگەن ھالدا كۆرۈپتىمەنئەلەيھىسساالمنى ئۇچىسىغا ئا

ئۇمـۇ پەيغەمبىرىمىـزگە ئوخشـاش ئـاق  ،تۇرغـۇدەك ھـۇدەيبىئۇ زاتنىڭ ئارقىسىدا ھەسەن 

ــــۇدەك ــــىغا ھەم ســــەللە ئورىۋاپت ــــك كىــــيىم كىيىۋالغان،بېش مەن ئــــۇ يەردە ؛ رەڭلى
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ئەينى ؛پەيغەمبىرىمىزنىـڭ ســۆيۈملۈك ئايـالى ئائىشــە ئـانىمىز بىــلەن بىـرگە تۇرغــۇدەكمەن

پەيغەمـبەر ئەلەيھىسسـاالم . چاغدا ئائىشـە ئـانىمىز ماڭـا بىـر قـانچە ئېغىـز سـۆز قىلغـۇدەك 

ئائىشە سەبىر قىلىڭ ، ئائىشە سەبىر قىلىـڭ ، ئائىشـە سـەبىر » :كېلىپبىزنىڭ يېنىمىزغا 

ھەزرىتـى ئائىشـە مېنىـڭ پەيغەمبىرىمىز ھەر قېتىم شۇ سۆزنى قىلغاندا .  ېگۈدەكد«قىلىڭ 

 .ئۈندىگۈدەك ۋە مېنى سەبىرگەەپ سىققۇدەك ۈچقولۇمنى ك

 ،نلىرىمنى ئېيتىـپ بەردىـمەچۈشۈمدىن ئويغانغانـدىن كېـيىن ھەمىـدەگە چۈشـۈمدە كـۆرگ

 .ئالالھقا ئىلتىجا قىلىپ ماڭا تېخىمۇ سەبىر ئاتاقىلىشىنى تىلىدىم

دۇچ  يولدا يەنە نۇرغۇن يېڭى تالالشـالرغا توقاي-زۇن ۋە ئەگرىبىلىمەن ئالدىمدىكى بۇ ئۇ

 .كېلىمەن

 

 قوشنا كەلدىيېڭى 

 

سېسـتىرا ، ردىن غۇلغۇال ئاۋازلىرى كەلدىىئۇدۇلدىكى كام قەھرىتان قىشنڭ بىر كېچىسى،

بىزگە بەرگەن يۆتەل دورىسىنى ئېلىـپ  ۋە ئەتىگەندە بىزنڭ كامىرنىڭ ئشىكىنى تاراقالتتى

 .كەتتى

بىـر قـانچە نەپەر ئىككىنچى كـۈنى بىلـدۇقكى يەمەننىـڭ ئىچكـى كابېنـت زۇڭلىسـى ۋە 

بىـز تۇرۇۋاتقـان  يەمەننىڭ ئىچكى كابېنت زۇڭلىسـى .قامىلىپتۇ  زىندانغا ئەمەلدارىمۇ بۇ

  .رغا قامالدىىرنىڭ يېنىدىكى كامىكام

چۈنكى ئەينى چاغدا قـارا نىـيەتلەر  ، بۇنىڭ ھېچقانچە ھەيران قالغۇچىلىكى يوق ئىدى 

شـۇنداق ،بۇنـداق ئىشـنى ئـاڭالپمۇ  ھەقىـقەتەن. ھەر قانداق ئىش قىلىشتىن يانمايتتى 

باقمىغان كىشىلەرگە نىسبەتەن ئەجەبلىنەرلىك ئەمما بۇنـداق ئىشـالرنى كـۆپ كـۆرگەن 
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 .كىشىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ھېچقانچە ئەجەبلەنگۈچىلىكى يوق ئىدى 

ئېيتقانـدەك يەمەننـى  شىپپاڭشـىتقۇچىلىرىئابدۇناسىر راستىنال ئۇنىڭ بىر توپ قۇيرۇق 

ئىلگىرى ئەنگىلىـيەلىكلەر ، سىز بەلكىم ئاڭلىغان بولۇشىڭىز مۇمكىن! ؟قىلدىمۇ  ئىشغال

مىسىرنى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن نەچچە ئـون نەپەر مىسـىر كاتتىۋاشـلىرىنى لونـدونغا 

فىرانسـىيىلىكلەر مىسـىرنى ئىشـغال قىلغانـدىمۇ كـۆپلىگەن  !ئاپىرىپ قاماپ قويمىدىمۇ؟

 !پ قاماپ قويمىدىمۇ؟مىسىرلىقالرنى پارىژغا ئاپىرى

 

 ائبدۇناسىر سوتلىنىشى كېرەك
 

يەردە شۇنى سوراپ باقماقچى مىسـىرنىڭ تارىخىـدا ئۆكۈنـۈش بولماسـلىقى ئۈچـۈن  بۇمەن 

،مىسىر ۋە مىسىرلىقالر دۇنيادا مەغرۇر قەد كۆتۈرۈپ تۇرۇشى ئۈچۈن نېمىشقا ئابدۇناسىرنى 

 ئۇنىڭ گۇناھ جىنايەتلىرى بىلەن سوتقا تارتمايمىز؟؟

مىســـىر ۋە مىســـىرلىقالر ئەگەر ئابدۇناســـىر ھۆكۈمرانلىـــق دەۋرىـــدە ئۆتكـــۈزگەن گۇنـــاھ 

ــاب ــنچىكە ھېس ــايەتلەردىن ئى ــا -جىن ــدىغان بولس ــاب قىلماي ــر ، كىت ــۇ ئېغى ــىر تېخىم مىس

 سـورىمايدىغان  ئابدۇناسىردىن بىربىرلەپ ئىـنچىكە ھېسـاب .گىرىپتار بولىدۇ  كېسەللەرگە

 .ئاقساپ قالىدۇ  ماڭالماي دۈۋېلىپبولسا مىسىر ئېغىر بوپىنى يۈ

ئەينـى  چاغـدا  بـارلىق  ئامـال  ئۇيۇشمىسىئىسالم تەشكىالتلىرى ۋە مۇسۇلمان قېرىنداشالر 

ــان  ــايەتلىرىنى توســىماقچى بولغ ــڭ جىن ــۇ ، چــارىلەرنى قوللىنــپ ئۇالرنى بۇنىــڭ ئۈچۈنم

 .كۆتۈرۈلدى قوزغىالڭالر –چوقانالر 

ۋە بـۇ تەشـكىالتالرمۇ  دىسالمىي تەشكىالتالرنى ئالدىـدە ئابدۇناسىر ھەر قايسى ئىپىدەسلى

بەشىرىسـى نامـايەن  -ئەمما ئۇنىڭ ھەقىقىـي ئەپتـى.دى بىلمەي ئۇالرنىڭ ھەركىتىنى قوللى

-2112. بولغاندىن كېيىن بۇ تەشكىالتالرمۇ قەتئىي نىيەتكە كېلىپ ئۇنىڭغا قارشى تـۇردى
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يىلىــدىكى -2161ۇ شــۇنداق يىلىــدىكى ھەقىــقەت بىــلەن سەپســەتە ئارىســىدىكى كۈرەشــم

يىلىدىكى ئۇ بىر مەيدان ئۇلۇغۋار كۈرەش ئىسالمنى تېخىمـۇ -2161.ۋەقەلەرمۇ ھەم شۇنداق 

 .گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان ئىدى 

، ئەينى چاغـدا مۇسـتەبىتلەر بىـر قىسـىم ئۇيۇشـما ئەزالىرىمىزنـى تـۈرمىگە قامىغـان بولـۇپ

، تەشەببۇسـلىرى ئاللىقاچـان ئۆتمۈشـكە ئايالنـدى مۇسۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـىنىڭ

يـــدىغان ھېكـــايە ۈھەركەتلىرىمـــۇ ئاياغلىشـــىپ كىشـــىلەرنىڭ ئېغىزلىرىـــدا كۆچـــۈپ يۈر

 . چۆچەكلەرگە ئايلىنىپ كەتتى دەپ قارىغان ئىدى

ــدى -2161 ــتە ياشــالر ئويغان ــدىكى كۈرەش ــر ئەۋالت ياشــالر دەل .يىلى بــۇ بى

گەرچە ئـۇالر .ىغان مەزگىلدە مەيدانغا چىققـان ئىـدى ئابدۇناسىر سىياسىي ئۆزگىرىش قوزغ

ئابدۇناسىرنىڭ تەتۈر تەشۋىقاتلىرىنىڭ زەھەرلىشىگە ئۇچرىغـان بولسـىمۇ ، بىـز ئۇالرنىـڭ 

ئەڭ  ئۇالرغـا دەۋەت خىزمىتـى ئىشـلەپ ،، ئابدۇناسىرنىڭ چاڭگىلىدىن قـايتۇرۇپ كېلىـپ

ـــ ـــويغىنىش ھەركىتىمىزنى ـــالم ئ ـــكىللەپ ئىس ـــۇندا تەش ـــى يوس ـــا ياخش ڭ ئاۋانگارتلىرىغ

 .شۇڭا ئابدۇناسىرنىڭ غەزىپى تاشتى ، ئايالندۇرغان ئىدۇق

بىر ئەر بىلەن بىر ئايال مېنىڭ قولۇمـدىن بـۇ بىـر ئەۋالت »:ئۇ ئىلگىرى ئەتراپىدىكىلەرگە 

ــال ، دېــگەن ئىــكەن« ياشــالرنى تارتىــپ كەتتــى  ــر ئاي ــان ھېلىقــى بى ــۇ ئېيتق مەن دەل ئ

 .ولسا ئۇ ئېيتقان ھېلىقى بىر ئەر ئىدىھ ئىسمائىل بتائىدىم،ئابدۇفەت

، شۇنداق بىـز ئىسـالمنى قايتـا گۈللەنـدۈرۈش ئۈچـۈن بـۇ بىـر ئەۋالت ياشـالرغا ئېرىشـتۇق

كـۈرەش داۋامىـدا  نۇرغـۇن ئېغىـر بەدەللەرنـى تۆلىـدۇق  ،بۇبۇالربىزنىڭ پەخرىمىـز ئىـدى

ــلىرىمىز. ــارلىق قېرىنداش ــۇھەممەد قات ــد م ــدا قىل ــى پى ــدا جېنىن ــالالھ يولى ــڭ ؛ ىئ ئۇالرنى

 .ھەممىسى مىللەتنىڭ، ئۈممەتنىڭ سەرخىل سەركىلىرى ئىدى

شۇنداقتىمۇ مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى خۇددى ئېگىز بەھەيۋەت تاغـدەك ھـېلىھەم 

ئابدۇناسىر شەرمەندىلەرچە مەغلۇپ  لېكىن ئابدۇناسىرچۇ ؟.مەزمۇت قەد كۆتۈرۈپ تۇرماقتا 
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 .بولدى

الســىز بىزنــى ھەربىــي ئىشــالر تۈرمىســىدىن يەرلىــك تــۈرمىگە كــۈنى ئــۇالر ئام-1ئاينىــڭ -6

ئەسـلىدىنال ئـۆزلىرىگە  ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ شەرمەندىلىكلىرىنى يـۆگەش ئۈچـۈن، .يۆتكىدى 

خىزمەت قىلىپ كەلگەن ئىچكى قىسـىمدىكى بەزى كىشـىلەرنى ھەربىـي ئىشـالر تۈرمىسـىگە 

 .نەزەربەند قىلدى

ئـۇ ئـاخىرەتتە چوقـۇم سـوراققا  ،دە بولغـان كـۈن كـۈنى ئابدۇناسـىر شـەرمەن-1ئاينىڭ -6

نىـڭ ھاقارەتلىـك «فىـرئەۋن»كـۈنى مىسـىر يېقىنقـى زامانىـدىكى-1ئاينىـڭ -6؛تارتىلىدۇ

ئابدۇناسىر مىسىردا ئىسالمغا قارشى، مۇسۇلمانالرغا قارشى تەتۈر ئېقىم بويىچە ئىـش . كۈنى

 .بىرلەپ ھېساب بېرىدۇ-ئاخىرەتتە ئۇ چوقۇم بىر، تۇتتى، پارىخورلۇق چېكىگە يەتتى

7  باپ -

 سىگە يۆتكىلىشمتۈرى كاناتىر ىئيۇندىكى-5
 

 .بىر كۈن  ەستىن چىقماسكۈنى ئ-1ئاينىڭ -6

ئېچىلىپ  چېكىلىپ،پات -نىڭ ئىشىكى پات ىركۈنلىرى بىز تۇرۇۋاتقان كام- 2-5ئاينىڭ-6 

ىنال يەنە بىـز ئارقىـد .يـوقلىقىنى سـوراپ تـۇردى–بىرەر نەرسىگە ئېھتىياجىمىز بار بىزدىن 

سـتىن ئـازاتلىقى ،ۋە ئەرەب ئـازاتلىقى قاتـارلىق مەسـىلىلەر ەپەل، بىلەن ئۇرۇش توغرىلىـق

 .بىز پەقەت ئاڭلىغۇچى بولۇپ زۇۋان سۈرمىدۇق  . ەشتىتوغرىلىق سۆزل

 بىـز»:مەن ئۇنىڭـدىن، بىر كۈنى بىر دوختۇرمۇ مۇشـۇ مەسـىلىلەر ھەققىـدە گەپ ئـاچتى  

  .دەپ سورىدىم «؟ ى بارامدىكەنمىزقىلغىل ئازات نىپەلەستىن

 .نېمە دېمەكچى ئىكەنلىكىمنى سورىدىئۇ يۈزلىرى قىزارغاچ مەندىن 

بىز مەيلى قانداقال ئىش بولمىسۇن ئۇنىڭ نەتىجىسـىگە ، ئـاقىۋىتىگە نەزىرىمىزنـى » :مەن
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ھازىر خىرىستىيان دۆلىتىنـى تىرىلـدۈرۈش شـايكىلىرى دۇنيـادىكى .ئاغدۇرۇشىمىز كېرەك 

ھەتتـا بـارلىق ھـاكىمىيەت يۈرگۈزگـۈچىلەر بـۇ ، چوڭ دۆلەتنى كونترول قىلىۋاتقان ئىككى

تاشقىرى ئىككى دۆلەتـكە خـوش، خـوش دەۋاتقـان مۇشـۇنداق پەيتـتە  دەرىجىدىنئىككى 

ئىسـالم ، قىلىشتا ئىسالمغا تـايىنىمىز ئازاتقىالالمدۇق؟ پەلەستىننى  ئازاتبىز پەلەستىننى ،

 ئــازاتكــۈن، دەل پەلەســتىن قاتارىــدىكى ئىســالم يــۇرتلىرى ھــاكىمىيەت ئورنىغــا چىققــان 

 .دېدىم « بولىدىغان كۈن 

ــپت ــپ كىرى ــر ئەســكەر ئىشــىكنى تېپى ــدى »:ۇيۇقســىز بى ــبە قىل ــىر غەل دەپ « !ئابدۇناس

ھـۇ »:ېلىـپھېلىقى ئەسكەر كەتكەنـدىن كېـيىن باشـقا بىـر ئىتنىـڭ كۈچـۈكى ك. توۋلىدى

قـانچە ، ى ئاتالمىش غەلـبە قىلغـانلىق خەۋىرىنـىدەپ بىزنى تىللىغاچ ،ھېلىق« !قانجۇقالر

ئاغزىدىن كۆپۈك قاينىتىپ سۆزلەپ كەتتى  دۈشمەن ئايروپىالنىنى ئېتىپ چۈشۈرگەنلىكىنى

يەنىال بىز  بىرسى  چىقىپ كەتسە كەينىدىن يەنە بىرى كىرىپ غەلبە خەۋىرىنى دامالتتى،. 

 ...سۈكۈتتە ئىدۇق 

ئادەتتىكى كىيىملىرى بىلەن كىرىپ  ۋاتسافىپ، چىلرنىڭ ئىشىكى ئېىپېشىن ۋاقتىدا  كام 

ــا  ــى، تامغ ــى تەپت ــرىپال مېن ــىكتىن كى ــدى ۋە ئىش ــارقىمۇ ئارقتاكەل ــۇرۇپ  ئ ــاپ ت ــدىنق  ى

 . ىدىدەپ ۋاقىر« !بىز غەلبە قىلدۇق  !ۇ قانجۇقالرۋ»:پتېپى

دەپ ۋاقىرىـدى ،ئەممـا « !ھۇ ئىپالس !نېمىشقا ئادەم ئۇرىسەن »:ھەمىدە ئورنىدىن تۇرۇپ

بىلـلە كەلـگەن ،ئۇرۇپ ھارغاندىن كېيىن، تېپىۋەردى  ،ۇ قارا نىيەت ياۋۇز مېنى مۇشتالپب

ــە ــڭ نەرس ــكەرلەرگە بىزنى ــام -ئەس ــى ك ــنى ىكېرەكلىرىمىزن ــپ تاشالش ــىرتىغا ئەچىقى ر س

ــر  .بۇيرىــدى ــيىن مېنــى تارتىشــالپ ســىرتقا ئەچىقتــى ۋە بى ــر ھــازا ئۇرغانــدىن كې يەنە بى

جاھىلالرچە جىم تۇرۇۋالغىنىڭ بىلەن بىز غەلبە قىلدۇق  گەرچە سەن»:تەرەپتىن تىللىغاچ

 .دەپ ۋاقىرىدى«يېقىنالشتى ىمىڭسېنىڭ ئۆل!

 (كۈنى ئىدى-1ئاينىڭ -6يىلى-2162مىالدىيە  ئەينى ۋاقت)
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. ئۇ ھەمىدە بىلەن ئىككىمىزنى ژاندارمىالر بىلەن لىق تولغان ھەربىـي ماشـىنىغا چىقـاردى 

مەن .باشـــلىقى شـــوپۇرنىڭ يېنىـــدىال ئولتـــۇراتتى  ھەربىـــي ئىشـــالر تۈرمىســـىنىڭ تـــۈرمە

ئالالھ بىزنىڭ ئەڭ ياخشى ھىمـايىچىمىز »:تەكرار–تەكرار ، بەدىنىمدىكى ئاغرىققا قارىماي

دەپ توۋلىـدىم «سـانا ئېيتماقتـا -ئالالھقـا ھەمـدۇ پۈتكـۈل كائىنـات مەن بىـلەن بىـرلىكتە!

ئالالھ بىزنىـڭ ئەڭ ياخشـى »:ھەمىدە مېنىڭ گەپ قىلماسلىقىمنى جېكىلىسىمۇ مەن يەنىال.

دەپ « سـانا ئېيتماقتـا -ئالالھقا ھەمـدۇ پۈتكۈل كائىنات مەن بىلەن بىرلىكتە!ھىمايىچىمىز 

 .تەكرارالۋەردىم

ىجـــرا قىلىـــش مەيـــدانىغا ئېلىـــپ مېڭىلـــدىم دەپ ئ منى ئۆلـــۈمۈمەن ئەينـــى چاغـــدا ئـــۆز

مەن .قالدى دېگەن ئىدى  دىغان ۋاقتىڭغا ئازىت ماڭا سېنىڭ ئۆلۋاچۈنكى ساف .ئويالپتىمەن

 :ئوقۇدۇم دىكى شۇ ئايەتلەرنىيۇقىرى ئاۋازدا قۇرئان

 ‹شۈبھىسىزكى ئالالھ مۆمىنلەرنىڭ ماللىرىنى، جانلىرىنى جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالغان › 

  { ئايەت-222سۈرە تەۋبە }

سەندىن ئىلگىرى  ئىنسانالردىن ھېچ كىشىنى مەڭگۈ ياشاتقىنىمىز يوق، سـەن ئۆلسـەڭ، ›

 {ئايەت-52سۈرە ئەنبىيا }‹ۇالر مەڭگۈ ياشامدۇ؟ئ

 : بىر شائىرنىڭ مۇنۇ مىسرالىرىنى ئەسلىدىمە يەن

 مۇسۇلمانمەن، ئۆلۈمدىن قورقمايدىغان،

 .ھەق يولىدىن كەينىگە داجىمايدىغان

 شېھىدلىك تاجىنى كەيسەم ئەگەردە،

 .قاالمدۇ بۇ نىمجان يۈرەكتە ئارمان

 

 قاچان كېلىپ، قاچان كېتىسەن؟

 .ەقدىر كىتابقا يېزىلىپ بولغانت
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 بىر كۈن ئوشۇق ياشىيالمايسەن،

 .پىشانەڭگە پۈتۈلۈپ بولغان

 ئەجەل ئىشكىڭنى چەكسە بىر كۈن،

 .سەۋىر قىل،ھېچ كىشى ئەبەت قالمىغان

 

بېشــىمنى كۆتــۈرۈپ ،چۈشــۈرۈلدۇق  يــاالپ ھەمىــدە ئىككىمىــزاپ، ىنا توختــتۇيۇقســىز ماشــ

 .دەپ يېزىقلىق تۇرۇپتۇ« ايالالر تۈرمىسىئ ئەل كاناتىر»قارىسام ئالدىمدا 

 

 رەشۈ يېڭى ك

 

 .كىردۇقمەن ھەمىدە بىلەن تۈرمە باشلىقىنىڭ ئىشخانىسىغا 

دىكىلەرنىڭ يوقلىشىغا رۇخسەت الرئائىلەڭ !ھېچقانداق تەلەپ قويۇشقا بولمايدۇ»:ئۇ بىزگە

ىڭ ھازىر جـازا ئىكك !يوق  الريوق،باشقا جىنايەتچىلەردىن پەرقلىق ھېچقانداق ئىمتىيازىڭ

ئۇقتــۇرۇش ، ئەگەر بىــز جــازانى بىكــار قىلىــش بــۇيرۇقىنى تاپشۇرۇۋالســاق.ئۆتەۋاتىســەن 

 .قوپالالرچە دېدى«قىلىمىز،چۈشىنىشتىڭمۇ؟ 

دېيىشـىمگە ئـۇ «...ىمىـزپتەلى ،بىز بۇ ئىـش ئۈچـۈن كۆرۈشۈشـنى تەلەپ قىلمىـدۇق»:مەن

دەپ «شـــمىدىڭمۇ؟ســـەنلەر ئـــۆزۈڭ كۆرۈشۈشـــنى تەلەپ قىلى»:گېپىمنـــى بۆلۈۋېتىـــپ

بىرىمىزنــى يەۋىتىدىغانــدەك تەقرىــزدە -شــۇنداق قىلىــپ ئــارىمىزدا ھــېلىال بىــر.توۋلىــدى

 .تاكاللىشىشالر بولدى

 .غا يۆتكەپ قويساڭالر كامىرمىز باشقا بىر پىھەئە بىز تەلەپ قىلدۇق بىزنىڭ تەلى -

 :ھەمىدە
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ۋانالر بىـلەن لىـق تولغـان ھەرگىزمۇ ياۋايى ھـايرايلى دېگەن، دا تۇكامىربىز ئىشىكى بار  -

 .،دېدىقەپەستە ئەمەس

الر الگىرىغا قايتىشـقۇڭ بـارمۇ شبۇ نىمە گەپ سەنلەرنىڭ ھەربىي ئى »:ئۇ كىشى ئاچچىقالپ

 .دېدى« رغا  قايتىپ بۇرۇن سىناپ باققان چارىلەرنى سىناپ بېقىش ى؟چىرايلىقچە كام

 :مەن 

 .دېدىم ،ردا تۇرمايمىزىمبىز ھايۋانمۇ تۇرۇشقا تاقەت قىاللمايدىغان ئۇ كا -

بۇنىڭـدىن باشـقا ، سەنلەر جىنـايەتچى،بۇ دىگەن تۈرمە، مەن دىگەن تۈرمە باشلىقى»:ئۇ

 .دېدى« ،دەرھال كۆزۈمدىن يوقۇلۇشسۆزلەشكۈدەك ئىش يوق

ــۇ كام» :مەن ــى ئ ــقا رازىك ــىدا تۇرۇش ــۈرمە ھويلىس ــز ت ــايمىز ىبى ــز قايتم ــا ھەرگى ەپ د«رغ

 . تۇرىۋالدىم

دەپ ھەيـۋە  «چىقىـپ ئېتىـۋېتىمىز پئە، بۇيرۇققـا بويسۇنۇشمىسـاڭ، مەبۇ دىگەن تۈر»:ئۇ

 .قىلدى

ئالالھنىڭ ئىلكىدە ،بىـز  ئۆلۈم ۋە ھاياتلىق، ئۆلۈم بۇيەردە تۇرغاندىن كۆپ ياخشى »:مەن

 .دېدىم«!مەردلەرچە ئۆلۈپ كېتىشكە رازى

 .ۇرىۋالدۇقبىز تۈرمە ھويلىسىدا ت، ئۇ بىزنى ئىشخانىسىدىن ھەيدەپ چىقاردى

ئـۇ ئىككىسـىنى كـۆزىتىش  ۇئادسـ»:بىرئازدىن كېيىن تۈرمە باشلىقى گۇندىپايالر باشلىقىغا

 .دېدى«ئۆيىگە ئەكىرىڭ 

بىر  دەبۇ ئۆي. يىگە ئېلىپ كىردى ۆگۇندىپايالر باشلىقى بىزنى پەلەمپەي بىلەن كۆزىتش ئ 

 .ر ئىكەن ىئايال جىنايەتچىلەرنى قامايدىغان كامبولۇپ، قانچە كارىۋات بار

ــلىقى ــيىن گۇنــدىپايالر باش ــائەتتىن كې ــر س ــڭ كــېلىش »:بى ــارازىتالر ،ھەممى دەپ « !پ

 .ۋاقىرىدى

ئەممـا ئـۇ بىزنـى بىـر تـوپ ئايـال ، مەن ئۇنىڭ نىمە دەۋاتقـانلىقنى دەماللىققـا بىلەلمىـدىم
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ئەسلىدە مۇشۇ تۈرمىگە قامالغـان بـۇ بىـر تـوپ  .جىنايەتچى بىلەن بىرگە تۇرۇشقا بۇيرىدى

 .ئايالالرنى ئۇالر پارازىتالر دەپ ئاتايدىكەن يولدىن چىققان

21بۈگـۈنكى پـارازىتالر جەمئىـي »:ندىپايالر باشلىقى ئىشىك ئالدىدا تۇرۇپ ۋاقىرىـدىۈگ 

ككـــى نەپەر سىياســـىي ىپاھىشـــە ،ئـــۈچ ئـــوغرى ۋە ئ21ســـەرگەردان، 11بولـــۇپ ،ئـــۇالر 

ــايەتچى ــ. «جىن ــى نەپەر سىياس ــان ئىكك ــۇ ئېيتق ــل ىيئ ــدە بى ــايەتچى ھەمى ــى جىن ەن مېن

 .كۆرسىتەتتى

تۈنىگۈن مۇشۇنداق بىر توپ تاپتىن چىققانالر بار تۈرمىگە سوالپ قويغانلىرى، ئىشكى يوق 

ئەسكى كامىرغا سوالپ قويغانلىقلىرى ئۈچۈن كـۆزىمىزگە ئۇيقـۇ كەلـمەي ئازابالنغانىـدۇق، 

مـۇ مانا ئەمسە دېگەنـدەك بۈگـۈن بـۇالر بىـلەن بىـر كامىرغـا سـوالپ قـويغىنى بىزنـى تېخى

 .ئازابلىغىنى ئەمەسمۇ

 .كەينىدىمدىن ماڭدىھەمىدەمۇ ، مەن بۇ بىر توپ ئايالالردىن يىراقالشتىم

 .دېدى« سىلەرگە تېخى نۆۋەت كەلمىدى نەگە بارىسىلەر ؟»:ندىپايگۈ

 . دېدىم« تۇرمايمىز  گەئۇالر بىلەن بىر، بىز پارازىت ئەمەس» :مەن

ېچقىسـى يـوق، ھەممىسـى ئـالالھ ياراتقـان ھ قەدىرلىكىم ، نىـمە دەۋاتىسـەن؟»:گۇندىپاي

 .دېدى«كىشىلەر، ئوخشاش ئەمەسمۇ

ھېلىقى پـارازىتالرنى بىـر ئـۆيگە تەكشۈرۈشـكە  گۇندىپايالر باشلىقى، مەن پەرۋا قىلمىدىم 

دوختۇر ئىككىڭنى مۇشۇ يەردە ساقالپ » :ئاندىن قېشىمىزغا چىقىپ، ئېلىپ كىرىپ كەتتى

 .دېدى« ندا ئاندىن كىرسۇن دەيدۇئۇالرنى تەكشۈرۈپ بولغا تۇرسۇن،

ئايـال . بىـز ئىككىمىـز چاقىرىلـدۇق، ئۇالرنى بەدەن تەكشۈرۈش قىلىپ بولغانـدىن كېـيىن

يېشــىمىزنى ۋە نەرىمىــز ئــاغرىق يــاكى نورمــال ئەمەســتەك ، دوختــۇر بىزنىــڭ ئىســمىمىزنى

ىدا ئـۇزاق ئـۆتمەي بىـز ئۆينىـڭ سـىرت. تۇرامدۇ يوق سـوراپ بولـۇپ ئىشـىكىنى يېپىـۋەتتى 

 .ئۈن سېلىپ يىغلىغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، كىملەرنىڭدۇر ۋاقىراپ
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 .دېدى «ئاپەت يۈز بەردى»:بىرسى ۋىدىم، نىمە ئىش بولغانلىقىنى سورى

ــاپەت دېگىنــى ) -شــتا مىســىرنىڭ يېڭىلگەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇكــۈنى ئۇرۇ-1ئاينىــڭ -6ئ

 (تەرجىماندىن

 يەنە؟، نېمە ئاپەت يۈز بەرگەندۇ خېلى ئۇزاق ئويالندىم

قانچە قېتىمالپ تەبىئىي ئـاپەت ! كۈلپەت ئىچىدىكى خەلق ھە-نېمە دېگەن كۆپ ئازاب! ئاھ

كـۈنى يەنە -1ئاينىـڭ-6مانا ئەمـدى ! ،زالىمالرنىڭ زۇلۇملىرىنى باشتىن كەچۈرگەن خەلق 

 !بىر ئېغىر تاالپەت

ىرىلـدۈرۈش ت لىرىنـىيەھۇدىي دۆلەت، ب زېمىنىنى ئىگەللىۋالغان ەئىلگىرى ئالۋاستىالر ئەر

 ...زۇلۇم سالغان ، شايكىلىرى كۆپ قېتىم ھەر خىل چارە ئۇسۇلالردا ئەرەبلەرنى قىينىغان

نال كىشىلەرنىڭ ىئىسالم ئەسلىد ھازىر قانداق زامان بولۇپ كەتتى ؟ يەنە ئۇزۇن ئويالندىم،

ر يەنە مۇسۇلمانالر باشقىال، سېمۋولى تۇرۇپۋە  سەۋەبى ى ،ھۆرمەتلىنىشىنىڭت تېپىشەئىزز

 سـىزھايات قالغانلىرى ياشاشقا ئامال، مۆئمىنلەر قەتلىئام قىلىنىپ؛ تەرىپىدىن قىرىلىۋاتقان

يـوق ھەتتاكى ساپ ھاۋادىن ئەركىـن نەپەس ئـېلىش ھوقۇقىمـۇ ؛ ھالەتكە چۈشۈپ قالغان

مۇســۇلمانالرغا زىيانكەشــلىك يوقۇتــۇپ،  كــۆزدىن پەســەندىلەر ئىســالمنى؛ بولىۋاتقــان

 .نۇرغۇن ئەسكىلىكلەرنى قىلىۋاتقانقىلماقچى بولدى ھەم  

ھەر  مۇسـۇلمانالر غوللـۇق كـۈچلىرى ئىـدىغۇ؟ ،ئەسلىدە مۇسـۇلمانالر دۆلەتنىـڭ تـۈۋرۈكى

  .قىلماقتا لۈرەشلۈك رەزىللىكلەر بىلەن رتۈ

مەن ئوياليمەن  .تۇيۇقسىز قۇلىقىمغا ئەتراپىمدىكى ئايالالرنىڭ پىچىرالشلىرى كىرىپ قالدى

پىكرىڭالرنى يۈرەكلىـك بىـلەن ئېيتىشـىڭالر -ئوي شىماي، ردىال غىڭسىلەر بۇنداق ئىچىڭال

ڭالرنىڭ بىر جۈپ قولى كەلتـۈرۈپ ۈھەم بىلىشىڭالر كېرەككى بۇ كەلگۈلۈكلەرنى ئۆز.كېرەك

ئالالھقـا ھەقىقىـي رەۋىشـتە ئىتـائەت ، ئەگەر سىلەر قۇرئـاننى ياخشـى ئۆگىنىـپ. چىقارغان

ىالھــى قانۇننىــڭ يوليــورۇقى بــويىچە ئىــش ئ ،ئىســالمنىڭ كۆرسەتمىســى بــويىچە، قىلىــپ
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ــگەن ئىشــالردىقىلســاڭالر ــاردىمى  يىراقالشســاڭالر،چوقۇمكى ن،ئالالھ چەكلى ئالالھنىــڭ ي

 !تولىمۇ يېقىن

سىلەر ئالالھقا يەنى ئالالھنىـڭ دىنىغـا يـاردەم بەرسـەڭالر،ئالالھ سـىلەرگە ! ئى مۆمىنلەر›

ئــۇرۇش مەيدانلىرىـــدا بەرقـــارار  دۈشــمىنىڭالرغا قارشـــى يــاردەم بېرىـــدۇ،قەدىمىڭالرنى

  {ئايەت-2سۈرە مۇھەممەد } ‹قىلىدۇ

كىمكى مېنىـڭ زىكرىمـدىن يـۈز ئۆرۈيـدىكەن، ئۇنىـڭ ھايـاتى تـار يەنـى خاتىرجەمسـىز ›

نېمىشـقا مېنـى ! ئـى پەرۋەردىگـارىم »:بولىدۇ،قىيامەت كۈنى ئۇنى بىز كـور قوپۇرىمىز،ئـۇ 

دەيـدۇ،ئالالھ « مېنىـڭ كـۆزۈم كۆرەتتىغـۇ كور قوپۇردۇڭ، ۋاھالەنكى، دۇنيادىكى چاغـدا 

شۇنىڭدەك، ساڭا روشەن ئايەتلىرىمىز كەلدى،سەن ئۇالرنى تەرك ئەتتىڭ،سـەن : ئېيتىدۇ

ــڭ  ــقان ۋە پەرۋەردىگارىنى ــەن،ھەددىدىن ئاش ــاش تەرك ئېتىلىس ــۇنىڭغا ئوخش ــۈن ش بۈگ

ڭ ئـازابى ئايەتلىرىگە ئىمان ئېيتمىغانالرغـا شـۇنىڭغا ئوخشـاش جـازا بېرىمىـز ،ئاخىرەتنىـ

 {ئايەت-212~212سۈرە تاھا}‹تېخىمۇ قاتتىقتۇر،تېخىمۇ باقىيدۇر

 كىشـىنى ئازاباليـدىغان، دەكھازىرقىـ تارىختـا يـۈز بېرىـپ ئـۆتكەن  ۋە، ئۇزاق ئويالنـدىم

ئېچىندۇرىـــدىغان ئىشـــالرنىڭ ھەممىســـى ئالالھنىـــڭ بىـــزگە تاپىلىغانلىرىنىـــڭ بەرھەق 

ېتىم مۇشۇالرنى ئويلىسام ئىچىم پىچاقتا تىلغاندەك ھەر ق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ تۇرمامدۇ؟

  .ئاغرىپ كېتىدۇ

ــى  ــدەنىڭ چاقىرىش ــى ھەمى ــۆرەپ چىقت ــدىن س ــالالر قاينىمى ــى خىي ــىدا . مېن ــڭ قېش ئۇنى

ر ســىرتىدا يەنىــال ئاللىكىملەرنىــڭ ىكــامدۇم،كامىرنىــڭ ئىشــىكى مەھــكەم تاقالغان،ئولتۇر

 .دىازلىرى ئاڭلىنىپ تۇرئۈن سېلىپ يىغلىغان ئاۋ، ۋاقىرىغان ،توۋلىغان

 .ر ئىچىگە بەنت قىلىنغاچقا سىرتتىكى ئەھۋالالردىن پۈتۈنلەي خەۋەرسىز ئىدۇقىبىز كام

بىر كۈنى مۇھاپىزەتچىلەرگە تۇيدۇرماي بىر قاپ تاماكىنى ئېلىۋالدۇق،بۇ بىر قاپ تاماكىنى 

دە –يتتۇق ر ئىشـىكىنى ئـۇزاقراق ئېچىـپ بېرىشـكە ئىجـازەت ئـاالالىگۇندىپايغا بېرىپ كـام
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 .سىرتتىكى ئىشالردىن ئازراق بولسىمۇ خەۋەردار بوالاليتتۇق 

بـاال ئـۆز . ردا بىـر ئايـال بالىسـى بىـلەن تـۇراتتىىرنىڭ يېنىـدىكى كـامىبىز تۇرۇۋاتقان كام

ردا چۈشكۈنلىشـىپ يولـدىن ىئۇدۇل تەرىپىمىزدىكى كام .دادىسىنىڭ كىملىكىنى بىلمەيتتى

 رانالئۇنىـڭ جېنـى ئـااتتى، ولۇپ قالغان بىر ئايال تـۇركېيىنچە كېسەل ب، چىقىپ كەتكەن

 . بىلىنمەس تىنىپ يۈرەتتى-قالغان بولۇپ ،بىلىنەر 

 ۇملــۇقلىــك ۋە يۇقىررنىــڭ تــۆت ئەتراپىــدا ھەر خىــل ئاســتا خارەكتىبىــز تۇرۇۋاتقــان كام

 بىـز مۇشـۇ كىشـىلەر بىـلەن بىـر تـازىلىق .كېسەللىكلەر بىلەن يۇقۇمالنغان ئايالالر تۇراتتى

نىڭ يەنە بىر تەرىپىدە بولسا بىـر بۆلـۈك ، كامىرئۆيىنى ئورتاق ئىشلىتىشكە مەجبۇر ئىدۇق

رالر ىئـۇالر تۇرىـدىغان كـام ،قايسى دۆلەتلىك ئىكەنلىنكى ئېنىق بولمىغان ئايالالر تۇراتتى

جىنــايەتچىلەر بــۇ تەرەپنــى ، يىنىــڭ تــازىلىقىمۇ ئاالھىــدە ياخشــى ئىــدىۆپاكىز،تــازىلىق ئ

 .دەپ ئاتايتتى«مانخانىسىھىلتون مېھ»

بەزىـدە ئـاچلىقتىن بېشـىمىز قېيىـپ ، ئەينى ۋاقىتتا بىزنىڭ قورسىقىمىز تاماققا تويمـايتتى

ئەگەر بىـراۋ ئـازراق يەيـدىغان بىرنەرسـە بەرسـە دۇنيـادىكى ئەڭ .ھوشىمىزدىن كېتەتتـۇق

 .ياخشى ئىشالر قاتارىدىن سانايتتۇق

بولسىمۇ ئەممـا  ەرچە ھەر تۈرلۈك ياۋايى ھايۋانالر ورمانلىقالردا گئبىز شۇنداق قارايتۇقكى، 

ىــدۇ،  ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىن ھېچبولمىســا ئەڭ ئىپتىــدائىي ئىنســانپەرۋەرلىكنى تــاپقىلى بول

 .نەلەرگىدۇر يوقالغان ،ئادىمىيلىكئەمما بۇيەردە ئىنسانپەرۋەرلىك

ـــدىپايالر باشـــلىق ـــۆيىگە بېرىشـــنى تەلەپ قىلســـاق گۇن ـــازلىق ئ ـــاكىزراق ت ـــز پ ى رەت بى

ئىككىنچــى قەۋەتتىكــى تــازلىق ئــۆيى بولســا دوختــۇرالر ۋە يەھــۇدىي ئايالالرنىــڭ »:قىلــپ

 .دىېد«ىتىلىشىگە مەخسۇس ئاجىرىتىلغانئىشل

 .دەپ سورىدىم«يەھۇدىيالر ئۇچۇن؟»:مەن ھەيرانلىق بىلەن

ھېچكىممۇ ئۇالرغا بىرنەرسـە ، شۇنداق،يەھۇدىي ئايالالر ئىشلىتىدۇ»:گۇندىپايالر باشلىقى
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سـىلەر دوختۇرغـا  ،ئۇالرنىڭ قانداقلىكى تەلىپى بولسا قاندۇرۇلىدۇ دىيىشكە پېتىنالمايدۇ،

ــىڭالرغا  ــۆيىنى ئىشلىتىش ــازلىق ئ ــۇ ت ــىلەرنىڭ ئ ــۇر س ــاڭالربولىدۇ،بەلكىم دوخت دەپ باقس

 .دىدى«قۇشۇلىشى مۇمكىن 

ــۇرمە باشــلىقى  ــمە ت ــۆيى»:ئەم ــازلىق ئ ــۇ يەھــۇدىيالر مەخســۇس ئىشــلىتىدىغان ت دەپ «ب

 .رىۋىلىپ بىزنىڭ ئىشلىتىشىمىزگە قوشۇلمىدىتۇ

 روھى ائزابقا تولغان كېچە

 

ــىغا  ــلىقىنىڭ ئىشخانىس ــۈرمە باش ــۇدۇل ت ــپ ئ ــپ كىرى ــىدىن ئېلى ــۈرمە دەرۋازىس ــى ت بىزن

مىزنى  ئىنچىكىلىك بىـلەن تەكشـۈرۈپ چىقىشـتى ىلىرىئۇ يەردە بىزنىڭ بوخچ. ئەكىرىشتى

 .ئىدى ئەينى چاغدا ئاللىقاچان كەچ كىرىپ بولغان.

ئايال گۇنـدىپايالر  .گۇندىپاي بىزنى تۈرمە باشلىقى ئىشخانىسىغا يېقىن بىر ئۆيگە ئەكىردى

كىيىمـى  لەرئاندىن بىزنى جىنايەتچى.بىزنىڭ يۈك تاقلىرىمىزنى يەنە بىر قېتىم تەكشۈردى 

 .كىيىشكە بۇيرىدى

ئىككــى  ئىشــىكمۇ يــوق ئىــدى، گۇنــدىپايالر باشــلىقى بىزنــى ئېلىــپ كىــرگەن بــۇ ئۆيــدە 

قويۇلغـان، ئاسـتىنقى كارۋىتىنىـڭ ياغـاچلىرى چىرىـپ كەتـكەن،  قەۋەتلىـك بىـر كـارۋات

تاشالپ قويۇلغان، ياخشى يېـرى ، يىرتىلىپ كەتكەن ئەسكى ياستۇق  ئۈستۈنكى قەۋىتىدە

ــدا  ــدىكەن، ھويلى ــۇ كــارىۋاتتىن ھــويلىنى كــۆرگىلى بولى ــۇپ ب ــار بول ــۆي ب ــز ئ ــۈچ ئېغى ئ

 .كەنئايالالر تۇرىدى دەھەممىسى

سـېتىش  چىكىـش ۋە ئايالالر ئوغرىلىق، زەھەرلىـك چېكىملىـك بۇ ۇشىمىزچە،كېيىنچە ئۇق

 .ئادەم ئۆلتۈرۈش قاتارلىق جىنايەتلەر بىلەن كېسىلگەنلەر ئىكەن، ،پاھىشىۋازلىق

 .ەزان چىقتــىۇپتەنگە ئ، كائىنــات تــۈن پەردىســى كېيىــپ ئــالەم قاراڭغۇلىشــىپ، خــكــېچە
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نامـازدىن كېـيىن ئـازراق كـۆزۈمنى يۇمۇشـنى ئويلىـدىميۇ  .دۇقتەيەممۇم قىلىپ نامازغا تۇر

  .كەلمىدىلېكىن ئۇيقۇم 

ېتىۋاتقانـدەك قىالتتـى، مەن بىـدارلىق پ كۇتـۇقاپقاراڭغۇ كـېچە پۈتـۈن زېمىننـى يالمـاپ ي

دىلالر ئالالھنى ياد ئېـتىش بىـلەن ›ئىلكىدە تولغىناتتىم، تىنىم تاپمايۋاتقان بۇ قەلبىمنى 

 .ېگەن ئايەتنى ئوقۇپ تىنچالندۇرماقچى بولدۇمد ‹ئارام تاپىدۇ

مــاق قتو -گەرچە تايــاق مەڭگــۈ ئېســىمدىن چىقمايدىغانــدەك قىالتتى،بــۇ كــېچە ەبــۇ كــېچ

يېمىگەن بولساقمۇ ئەمما ھەمىدە روھى سىقىلىشالرغا چىدىماي كـېچىچە يىغـالپ ھوشـىدىن 

 .كەتتى 

بـۇ يولـدىكى ، ر تاپشـۇرۇلغانئېغىـز ۋەزىـپىلە، ئالالھقـا سـادىق بەنـدىلەر بىـز »:ئۇنىڭغـا

دەپ تەسـەللىي بېـرەتتىم «كۈلپەتلەرگە سەبىر قىلىشىمىز كېـرەك جېـنىم ھەمىـدە-ئەزىيەت

ــان. ــىدە ئۇچرىغ ــالر تۈرمىس ــي ئىش ــز ھەربى ــۇقالر،  بى ــۇرۇپخورل ــالر-ئ ئاچلىق ۋە ،قىيناش

چقـانچە يۇلقۇنۇشالر ئالدىدا ھې ۋە  ئۇسسۇزلۇقالر مەن مۇشۇ كېچىدە تارتقان روھىي ئازابالر

 .ئەمەس ئىدى

ئاتالمىش دېموكراتىيىگە ئېرىشىپ ئېچىلىپ  كۆز ئالدىمدا بىر توپ تاپتىن چىققان ئايالالر،

نىـمە كەلسـە  اللىسـىغاكئۇنۇتقـان، ھايانىـڭ نېمىلىكىنـى  -شـەرمىئۇالر  كەتكەن ئايالالر،

شـنىال ئۆزىنىـڭ ھـايۋانى نەفسـىنى قاندۇرۇ قىسقىسـى ئـۇالر .،نىمىنى خالىسا شۇنى قىلىدۇ

 !نالرغىال ئوخشاپ قالغانبىلىدىغان ھايۋا

بىـزگە ىـپ ئالالھقا دۇئا قىلتى، ئاستا جايىغا چۈش -كۆڭلۈم ئاستا تاڭ ئاتتى، كۈن چىقتى،

 .تېزراق بىر چىقىش يولى بېرىشنى تىلىدىم

ــلەن كۆرۈشــۈش تەلى  ــلىقى بى ــۈرمە باش ــلىقىغا ت ــدىپايالر باش ــتىم پگۇن ــى ئېيت ــرە.ىمن  ربى

 . ئۇ بىزنى تۈرمە باشلىقىنىڭ ئىشخانىسىغا ئېلىپ كىردى سائەتتىن كېيىن



 

~ 264 ~ 
 

 دۇشمەننىڭ قېشىدىن ائزراق ائدىمىلىكنى كۆردۇق

 

ئالالھنىـڭ ئىســمىنى زىكىـر قىلىــپ قۇرئــان .ئالالھقــا تاپشـۇرغان ئىــدۇق بىزتەقـدىرىمىزنى

 قان،دۇئا قىلىۋاتقان ۋاقتىمىزدا بىر ئېگىز بويلـۇق ، قامالشـ ئىككىمىز ھەمىدە  .ئوقۇيتتۇق

سـاالم بېرىـپ  گەرەڭگى روھى سەل قارىراق كەلگـن بىـر ئايـال ئالـدىمىزغا كەلـدى ۋە بىـز

 . دەپ سورىدى« غەززالى خانىم بوالمسىز ؟ بسىز زەينە»:ـ

 . دېدىم« ھەئە»:مەن

ئەلۋەتتە بىز بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ، ، سىياسىي مەھبۇسورسىلمېنىڭ ئىسمىم م»:ئۇ

مەن بولسام يەھۇدى دىنى مۇرىتى، سىلەر بولساڭالر ، ىختىالپ باردىنى ئېتىقاد جەھەتتە ئ

ئەمما كۆپچىلىكنىڭ ھەممىمزنىڭ قەلبىدە ئازراقتىن بولسـىمۇ ئىنسـانپەرۋەرلىك . مۇسۇلمان

مۇشۇنداق كۈلپەتلىك ۋاقتالردا بولۇپمۇ تۈرمىدە بىز ئىناق ئۆتسەك ياخشـى دەپ . روھى بار

ئەممـا  .ەر بىلەن بىزنىڭ ئارىمىزدا ئۇرۇش بولۇۋاتىـدۇقاشا تامنىڭ سىرتىدا سىل.ئوياليمەن

نىڭ رمەسـئۇل گۇنـدىپايال. لپەتلىك مىنۇتالردا تۇرۇۋاتىمىز ۈبىز ھازىر ھەممىمىز ئازابلىق ك

ە دەيـدىغىنىم مەن گسـىلەر، بىخەستەلىكىدىن پايدىلىنىپ سىلەرنىڭ قېشـىڭالرغا كەلـدىم

بىـر ئامـال قىلىـپ   .ئۆتۈشـنى خـااليمەن ارا ياردەمـدە بولـۇپئـ-ز ۆتۈرمىدە سىلەر بىلەن ئـ

بىـز يەھـۇدىيالر  ،قىلىپ سـىلەر بىـلەن بىلـلە يەيلـى  ئازراق يەيدىغان نەرسىنىڭ يولىنى

ھەم يېمەكلىكلىرىمىــزگە باشــقا ، خــۇددى ســىلەرگە ئوخشــاش چوشــقا گۆشــىنى يېمەيمىــز 

 .دېدى «رىلىشىپ قېلىشتىن قاتتىق ئېھتىيات قىلىمىز انەرسە ئ

بىزگە ئازراق يەيـدىغان نەرسـە ئەكىلىـپ  ورسىلكېيىن يەھۇدى ئايال م ۈندىنبىر قانچە ك

چـارە ئىـزدەپ بىزنـى ئـۇالر ئىشـلىتىدىغان تـازىلىق ئـۆيىنى -ئەڭ مۇھىمى ئۇ ئامـال .بەردى

 .ئىشلىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى

ىگە ئـالالھ ئـۆز»:مەن ئۇنىڭغـا،مۇشۇ ئىشالرغا نىسبەتەن ھەمىدە دېلىغۇللۇق ھېس قىلـدى
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ـــەنگەن ـــدۇ، ئىش ـــاردەم بېرى ـــۈچىلەرگە ي ـــان كەلتۈرگ ـــان ، ئىم ـــۆزىگە ئىم ـــۇ ئ ھەرگىزم

پەقەت .ئىبـادەت قىلغـۇچىنى ئـۇزاققىچە ئـازاب ئىچىـدە تاشـالپ قويمايـدۇ ،ىنىۈچكەلتۈرگ

ھازىرقىـدەك ئەھۋالـدا ئىنسـانپەرۋەرلىك روھـى ، ئىسالم شەرىئىتىمىزگە خىـالپ بولمىسـىل

رىمىز ، ئــۇ كىشــنىڭ قايســى مىللەتــتىن بولىشــى مــۇھىم بىــلەن تىــنچ ئىتىىپــاق ئۆتــۈپ تــۇ

 .دېدىم«ئەمەس

ــۇ  ــال دوختۇردىم ــتىيان ئاي ــر خىرىس ــدە ،بى ــۇ تۈرمى ــدىغان ب ــۇراپ تۇرى ــاۋايىلىق پ ــز ي بى

پـات بىـزگە يـاردەم قىلىـپ -بـۇ دوختۇرمـۇ پـات. ئىنسانپەرۋەرلىكنىڭ ئىزنالىرىنى كۆردۇق

ا ئىنسـانىيلىقنىڭ تـۈپ مـاھىيەتلىرىنى بۇنـداق شـارائىت ئاسـتىدا بۇنـداق جايـد. تۇراتتى 

 . كۆرۈش ئاسان ئەمەس ئىدى

ئايـال مەھبـۇس بىـزگە  ھەممەيلەنگە ھېسداشلىق نەزىرى بىـلەن مۇئـامىلە قىلىـدىغان بىـر

قانداق ياشاش كېرەكلىكىنى، باشقىالر بىلەن قانداق ئاالقە قىلىش كېرەكلىكىنـى ئېيتىـپ 

چەك بىــلەن يۈرىشــىدىغانلىقىنى ۈپــ-پــۇل  ئــۇ بىــزگە بــۇ تۈرمىــدە ھەمــمە ئىشــنىڭ. بەردى

رنىڭ ئىشىكىنى ئـۇزاقراق ئـېچىش ئۈچۈنمـۇ ،سـاپ ھـاۋادىن ئـازراق نەپەس ئـېلىش ىكام،

ھەممىسـىگە قاتارلىقالرنىـڭ  بىر قۇر كىـيىم  ،بۇردا نانبىر ، ئۈچۈنمۇ پۇل كېتىدىغانلىقنى

 .پۇل كېتىدىغانلىقنى ئيتىپ بەردى

 

 زالىم قارا نىيەتنىڭ ۆئلۈمى 

ئالالھنىــڭ  ھامــان ئۆلــۈپ، قــارا نىــيەتلەر ئۆزىنىــڭ ئۆلىــدىغانلىقنى، ســتەبىتمۇ

دەرگاھىغـا بارىدىغانلىقىــدەك ھەقىقەتنــى ئۇنۇتتىمــۇ يـاكى قەســتەن ئۇنتۇغانغــا ســالغانمۇ 

زومبۇرلـــۇق قىلىـــپ ،تەتـــۈر يـــول تۇتـــۇپ قىلمىغـــان  -توختىمســـتىن خەلقـــقە زورلـــۇق

دەۋرلەر ، كۈنلەر بىر بىرنـى قوغلىشـىپ، سىزئەمما  ۋاقىت رەھىم...دىئەسكىلىكلىرى قالمى

ــايەت، جەســەتلەر چىرىــپ قــارا يەرنىــڭ ئوغۇتىغــا ، دەۋرلەرنــى قــوغالپ كېتىۋېرىــدۇ نىھ
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 !مانا بۇ قارشى تۇرغىلى بولمايدىغان ھەقىقەت.ئايلىنىدۇ

ئەگەر ســىلەر گۇمــان قىلغانــدەك ئەمەلىڭالرغــا قــاراپ جازاغــا تارتىلمايــدىغان بولســاڭالر ›

ۇنى يەنـى ئـۇ مىيىتنىـڭ جېنىنـى بەدىـنىگە قايتۇرمايسـىلەر؟ ئەگەر سـۆزۈڭالردا نېمىشقا ئـ

 {ئايەت-82سۈرە ۋاقىئە} ‹راستچىل بولساڭالر

ـــم دې ـــىمىزدا دائى ـــتۇرمۇش ـــتەبىتلىك، گ ـــك ، مۇس ـــىم چىرىكلى ـــر قىس ۈدەك بى

بىـر كـۈنى .يامان ئىللەتلەرنى كۆرۈپ تـۇرىمىز ، ئالدامچىلىق، چۈشكۈنلۈك قاتارلىق رەزىل

 .ئېيتىشتى خەۋىرىنى تۈرمىسىدىكى كىشىلەر جامال ئابدۇناسىرنىڭ ئۆلگەنلىك اتاركان

ئەمما ئۆلـۈم ، دەپ خوشال بولمىغان  تۇئەزەلدىن خوپ بوپ، سۇنلبىز كىمنىڭ ئۆلۈمىگە بو

ئالالھ پۈتۈۋەتكەندىن بىر كۈن  ھېچكىممۇ .مۇقەررەردۇركى ھېچكىممۇ قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

 .المايدۇئارتۇق ياكى كەم ياشىي

ئويلىنىـپ تەپەككـۇر قىلىڭـالر ، ئىنسـانالر ئويغـاق تـۇرۇڭالر :كىشىلەرگە ئېيتىدۇكى مئۆلۈ

مۇسـتەبىتلىك ۋە قـارا نىيەتلىـك  .زورلـۇق قىلمـاڭالر–ىدا زۇلۇم س،ھەرگىزمۇ ئىسانالر ئارى

 مەنسـىپىڭالردىن، سىلەر ھامان بىر كـۈنى ھوقۇقـۇڭالردىن،.ھېچكىمگە پايدا كەلتۈرمەيدۇ

چاقـا  تۇغقـانلىرىڭالردىن -بـاال، پارتىيەڭالردىن–ھۆكۈمەت  بولغان قوشۇنۇڭالردىن،ە گئى

ئالالھنىـڭ  ھەممە نەرسـەڭالرنى ئارقـاڭالردا قالـدۇرۇپ -سىلەر ھامان ھەممە .ئايرىلىسىلەر

ســىلەر ھامــان ئانــاڭالردىن تۇغۇلغــان چاغدىكىــدەك يالىڭــاچ تەنھــا ،دەرگاھىغــا كېلىسىلە

 !ىدا ھازىر بولىسىلەرھالدائالالھنىڭ دەرگاھ

كۆرســـەڭ، ئەلـــۋەتتە  داســـەكراتقا چۈشـــكەن ۋاقىتلىرىـــ نـــىئـــى مـــۇھەممەد، زالىمالر ›

قورقۇنۇچلــۇق ھــالىتىنى كۆرىســەن، پەرىشــتىلەر، يەنــى ئــازاب پەرىشــتىلىرى قــوللىرىنى 

سـىلەر ئـالالھ توغرىسـىدا ھەقسـىز سـۆزلەرنى ! سىلەر جانلىرىڭالرنى چىقىـرىڭالر: سوزۇپ 

ڭالر ، يەنى ئىپتىرا قىلغـانلىقىڭالر، شـېرىك كەلتـۈرگەنلىكىڭالر، بـاال نىسـبەت قىلغانلىقى

بەرگەنلىكىڭالر ۋە ئالالھنىڭ ئايىتىنى مەنسىتمىگەنلىكىڭالر ئۈچـۈن، بۈگـۈن خورلىغـۇچى 
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 {ئايەتلەر-12-15سۈرە ئەنئام }‹.ئازاب بىلەن جازالىنىسىلەر دەيدۇ

ئـۆزلىرىگە زۇلـۇم قىلـدى، پەرۋەردىگارىڭنىـڭ  بىز ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدۇق، لېكىن ئۇالر› 

ئۇالرنى ھاالك قىلىش پەرمانى كەلگەندە، ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ قويۇپ ئىبـادەت قىلىـدىغان 

م ىپەرۋەردىگارىڭ زال.  ، ئۇالرغا پەقەت زىيان سالدىمەبۇدلىرى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمىدى

ــازابى يۇرتالرنىــڭ ئاھالىســنى ھــاالك قىلســا، ئەنە شــۇنداق ھــاالك  قىلىــدۇ، ئالالھنىــڭ ئ

 ئاخىرەت ئازابىدىن قورقىدىغان ئادەم بۇ قىسسەدىن ئەلۋەتتە. ھەقىقەتەن تولىمۇ قاتتىقتۇر

، ئەنە شۇ كۈن پۈتۈن خااليىق ھېساب بېرش ئۈچۈن يىغىلىـدىغان كۈنـدۇر ،ىبرەت ئالىدۇئ

بىــز  يەنــى قىيــامەت كــۈنىنى،نى ،ئــۇ. ئەنە شــۇ كــۈن ھەمــمە ھــازىر بولىــدىغان كۈنــدۇر 

قىيـامەت كـۈنى بولغانـدا، ھەر قانـداق ئـادەم پەقەت . مۇئەييەن مۇددەتكىچە تەخىر قىلمىز

ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەتبەخت بولىـدۇ، بەزىلىـرى ، ئالالھتىن ئىجازەت ئالغاندىال سۆزلەيدۇ

ئۇالر دوزاختا ئېشـەك  ، بەتبەختلەرگە كەلسەك، ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ. سائادەتمەن بولىدۇ

زىمىنـى يوقالمـايال تۇرسـا، -دوزاخنىڭ ئاسـمان. اد چېكىدۇيپەر-نالەاندەك توۋالپ ھاڭرىغ

پەرۋەردىگارىـڭ  ،ئۇالر دوزاختـا پەرۋەدىگارىـڭ خالىغـان زامـانغىچە داۋاملىـق تۇرىۋېرىـدۇ

سـائادەتمەنلەرگە كەلسـەك، ئـۇالر جەنـنەتكە كىرىـدۇ، . تتە خالىغىنىنى قىلغۇچىـدۇرەئەلۋ

يوقالمـايال تۇرسـا، ئـۇالر جەننەتـتە پەرۋەردىگارىـڭ خالىغـان  جەننەتنىڭ ئاسمان زىمىنـى

 ‹.بۇ ئۇالرغا قىلىنغان ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئىنئامدۇر. زامانغىچە تۇرىۋېرىدۇ

 {ئايەت -242~242سۈرە ھۇد } 

ئــالالھ يولىــدا  پۈتــۈن ئەس يــادى بىــلەن ئالالھنىــڭ دەرگاھىغــا قــايتىشئۆلــۈم، 

ــەمىمىي،قەتئىي نى ــان س ــۈرەش قىلغ ــدا ھېچقاك ــۈن ئېيتقان ــىلەر ئۈچ ــك كىش ــيەتلى داق ن

ئۇالرنىـڭ كۆڭـۈل  قىلمايـدۇ، لۈم ئـۇالرنى ھەرگىـز بىئـارامۆئ،قورققۇچىلىكى يوق بىر ئىش

 بۆلىدىغىنى قانداق قىلغاندا ئالالھقا تېخىمۇ ياخشى ئىتـائەت قىالاليمىـز، قانـداق قىلغانـدا

ھىــد بــايرىقىنى تېخىمــۇ ئېگىــز ئالالھنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرىشــەلەيمىز، قانــداق قىلىــپ تەۋ
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 .لەپىلدىتەلەيمىز دېگەندىن باشقا نەرسە ئەمەس

ــان ــى قىلغ ــر كىش ــدە ھەربى ــپ كەلگەن ــت يېتى ــان ۋاقى ــدىر قىلغ ــالالھ تەق ــلىگەن  ،ئ ئىش

يــاكى مۇكاپاتلىنىــدۇ يــاكى قىلمىشــىغا يارىشــا ، ئەمەللىرىــدىن ئىچىــكە ھېســاب قىلىنىــدۇ

 .جازالىنىدۇ

ر بىــر كىشــىنىڭ يــاكى بىرقــانچە نەپەر كىشــىنىڭ قانــداقتۇ لــۈرەشئىســالمدىكى 

ئىمـان  .سەپسـەتە ئوتتۇرىسـىدكى كـۈرەش -رىشى ئەمەس بەلكى ھەقىقەت بىلەن باتىـلۆك

ــۈرەشۇرىســىدىكى تبىــلەن كــۇفرى ئوت ــا  . ل ــلەن تاغۇتالرغ ــا قۇلچىلىــق قىلىــش بى ئالالھق

ى  قەتلـــ ،ئەجىلىـــدە ئـــۆلگەنلەر ھەم  كەتتـــى . لـــۈرەشســـېغىنىش ئوتتۇرىســـىدىكى 

ئەممــا مــۆئمىنلەر ئىچىــدىكى ئۆلــۈپ كەتكەنــلەر ۋە قەتلــى  .قىلىنغــانالرمۇ ھەم كەتتــى

 .ئالالھ رەھمىتى بىلەن جەننىتىگە داخىل قىلىدۇ ھىدلەرېش ،قىلىنغانالر

ئـۇالر . قـايغۇمۇ يـوق دېيىلىـدۇ-ئۇالرغا، بەندىلىرىم بۈگۈن سىلەرگە قورقۇنچ يوق، غەم› 

ســىلەر : ئۇالرغــا . يتقــان ۋە مۇســۇلمان بولغــانالر ئىــدىئــايەتلىرىمىزگە ئىمــان ئې ڭبىزنىــ

ئۇالرغـا ئـالتۇن . خورام ھالـدا جەنـنەتكە كىـرىڭالر، دېيىلىـدۇ-ئاياللىرىڭالر بىلەن خوشال

جەننەتــتە كۆڭـۈللەر تارتىــدىغان، . لىگەنـلەردە تائـام، ئــالتۇن جـامالردا شــاراپ تۇتىلىـدۇ

ننەتـتە مەڭگـۈ قالىسـىلەر، سـىلەر دۇنيـادا كۆزلەر لەززەتلىنىدىغا نەرسىلەر بار، سـىلەر جە

قىلغان ياخشى ئەمەلىڭالر بىـلەن ۋارس بولغـان جەنـنەت ئەنە شـۇدۇر، جەنـنەتە نۇرغـۇن 

ــــــــــــــىلەر ــــــــــــــدىن يەيس ــــــــــــــار، ئۇنىڭ ــــــــــــــۋىلەر ب ــــــــــــــۈك مې                                                        ‹تۈرل

 {ئايەتكىچە-25-68سۈرە زۇخرۇف}

ۋە دىنغا سۇيقەست قىلغۇچىالر ئارىسىدىكى ، ئاداشقانالر، ۇرتەدلەردىندىن يۈز ئۆرۈگەن م

بەدەنلىــرى كۆيدۈرۈلىــدۇ ، ئۇالرنىــڭ يــۈزلىرى، ئــۆلگەنلەر بولســا جەھەنــنەمگە كىرىــدۇ 

ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئوت يالقۇنى ئاسـتىدا ھەم ئـوت يـالقۇنى بولـۇپ  .دائىملىق ئازابتا قالىدۇ

ــاتمۇ  ــدۇ–ق ــوت ئورىۋالى ــات ئ ــا .ق ــدىغانغا ئۇالرغ ــدۇ، يەي ــە بېرىلمەي ــدىغانغا نەرس . ئىچى
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بېرىلسىمۇ ئۈچەي باغرىنى ئۆرتىۋېتىدىغان تەستە يۇتىدىغان زەققـۇم دەرىخىنىـڭ مېۋىسـى 

 .،ئىچىشىگە يۇقىرى ھارارەتلىك قايناقسۇ ۋە  مەينەت يىرىڭ بېرىلىدۇ

لماسلىقى ئۈچـۈن كاپىرالر دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ ئارام تېپپىپ قا› 

كۇفرىـدا ھەددېـدىن ئاشـقان ھەر . ئۇالردىن ئازابمۇ يېنىكلىتىلمەيـدۇ. جانلىرى ئېلىنمايدۇ

بىزنى چىقىرىۋەتسـەڭ ! پەرۋەردىگارىمىز : ئۇالر دوزاختا. ئىنساننى ئاشۇنداق جازااليمىز ربى

. ۋاليـدۇۇرۇپ توۋدۇنيادىكى قىلغان ئەمەللىرىمىزدىن باشقا ئەمەللەرنـى قىلسـاق  دەپ يـال

-نەسىھەت قىلغۇدەك ئادەم، ۋەز-سىلەرگە ئۆمرۈڭالرنى ئۇزۇن قىلىپ، ۋەز: ئالالھ ئېيتىدۇ 

نەسـىھەت ئــااللىغۇدەك ۋاقىـت بەرمىــدىممۇ؟ ســىلەرنى ئاگاڭالنـدۇرغۇچى يەنــى پەيغەمــبەر 

سـۈرە }‹ زالىمالرغا ھېچقانـداق يـاردەم بەرگـۈچى يـوق. كەلدىغۇ؟ ئەمدىن ئازابنى تېتىڭالر

 {ئايەت-52-56فاتىر 

بۇنىڭ ئـۆمرى ئاخىرالشسـا يەنە . بىرلەپ ئۆتمەكتە -ئالالھنىڭ ئىرادىسى بويىچە بىر ۋاقىت

ئالالھنىـڭ ئىرادىسـىگە  داق بىـر كىشـىنـھېچقا. بىرىنىڭ ھاياتى ئەمدى باشالنغان بولىدۇ

 .قارشى چىقالمايدۇ

كېچە كۈندۈز  لەرلىمىگە قايغۇرۇشتى، مەرسىيەئابدۇناسىرنىڭ ئۆزارە قىلىپ –يىغا كىشىلەر

 دېگىنىنـى « رەھمەتلىك ئىسالمنىڭ ھېمايىچىسـى ئىـدى»مەن بىر ئۆلىمانىڭ .توختىمىدى 

دەل مۇشۇ ئۆلىما بىر قـانچە يىـل ئىلگىـرى مېنىـڭ ئۆيۈمـدە قەسـەم قىلىـپ  .ئاڭالپ قالدىم

كىمىكى ئابدۇناسىرنى ئىسـالمنىڭ ھىمايىچىسـى دەپ ئاتىسـا شـۇ كىشـى مـۇرتەد »:تۇرۇپ 

مانـــا ھـــازىر بـــۇ ئۆلىمـــا ئىســـالمدىن ۋاز كېچىـــپ دۇنيـــا ۋە  .دېـــگەن ئىـــدى« بولىـــدۇ 

 .ئاخىرەتلىكىنى يوقاتقان ئىدى

نىڭ ئۆلۈمىگە «قەھرىمان»بىز بۇ نىڭ ئاغزىغا چىقىپ قالدۇق، تۈرمىسىدە كىشىلەركەناتار 

 ،ىمىـز بىـر قىسـىم«قىلمىـش» بـۇ. يـا ياقـا يىرتىـپ يىغلىمىغـان ئىـدۇق يا قايغۇرمىغان،

-قەلبــى ئەگــرى، ھەركىتــى رەزىــل چاپــارمەن ، ۈزەكى تەرىپىــنىال بىلىــدىغانئىشــنىڭ يــ



 

~ 270 ~ 
 

 . ۈپ قويدىئاتارمەنالرنىڭ  غەزىپىنى كەلتۈر

ــــڭ  ــــقا ئۇالرنى ــــز نېمىش ــــان»ھەي بى ــــۈمى«قەھرىم ــــۈن ى ئابدۇناســــىرنىڭ ئۆل  ئۈچ

 !!ئازاپالنمىغاندىمىز ھە؟؟

 

 چىلىقائۋارى
 

قالىـدۇ، ئـالالھ ىلىق نەرسـە زىمىنـدا رغا پايـدكۆپۈك بولسـا ئېقىـپ تۈگەيـدۇ، ئىنسـانال ›

 {ئايەتنىڭ بىر قىسمى-22سۈرە رەئىد }  ‹مىسالالرنى ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇ

مۇناپىقالر كاتتىۋاشلىرىغا ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن ھېلى ئـۇنى ھېلـى بـۇنى قىلىـپ تـۆت 

 .ھەم  بىزگە زالىمالرچە مۇئامىلە قىالتتى ، ئەتراپقا چېپىپ باقاتتى

ــۈنى كامئابدۇن  ــڭ ئىككىنچــى ك ــدى ىاســىر ئۆلگەننى ــىكى ئېچىل ــڭ ئىش ــدىپايالر . رنى گۇن

كـالتەك ، باشلىقى قولىدا كالتەك تۇتقان ھالدا ئېتىلىـپ كىرىـپ ماڭـا بىـر كـالتەك سـالدى

 .ئالالھ مېنى قوغداپ قالدى ھەقىقەتەنمۇ، زەربىسىدە بېشىم يېرىلىپ كەتكىلى تاس قالدى

ھەتتـا بىـرەر ئېغىزمـۇ تىلالپمـۇ ، ۇنى ئازراقمۇ جازالىمىـدىئەمما تۈرمە باشقۇرۇش بۆلۈمى ئ

خۇددى ئۇ ، كىشى ئۇنىڭدىن مېنى نېمىشقا ئۇرغانلىقىنى سوراپمۇ قويمىدى ھېچ، قويمىدى

 .، مېنىڭ تاياق يېيىشىم ھەقتەكھېچ ئىشنى خاتا قىلمىغاندەك

پ ئائىلەمـــدىكىلەر مېنـــى يـــوقالپ كەلگەنـــدە گۇنـــدىپايالر باشـــلىقنىڭ مېنـــى ئـــۇرۇ

كىچىـك –ئۆيدىكىلەر پۈتۈن كۈچى بىلەن چوڭ . غانلىقنى ئۆيدىكىلەرگە دېدىم رالندۇىيار

 ئەمەلـدارلىرى تەپـتىش مەسئۇل كىشىلەر بىلەن ئاالقىلىشىپ ئۇالرغـا تېلگىراممـا يولالپتـۇ،

ــى  ــۈرۈپتۇ، نەتىجىس ــۈپ تەكش ــا چۈش ــۇر : ئارىغ ــۇپ، مەزك ــى بول ــنىڭ قىلمىش ــۇ شەخس ب

 .ل روھى كېسەلمىشگۇندىپايالر باشلىقى ئايا

ھەم تەپـــتىش مەھكىمىســـىگە بـــۇ ئىشـــنى ، مەن تەكشۈرۈشـــنى توختىتىشـــنى ئۆتۈنـــدۈم 
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ــۈچلەر  ــۇرتەد ك ــىي م ــان ئاس ــدىن يانغ ــى دىن ــال ئەمەس بەلك ــدىپاي ئاي ــان گۇن پىالنلىغ

خۇددى قونچاققا ، زىنىڭ ھەركىتىگە ئۆزى ئىگە بواللمايدىغان ۆئ.ئىكەنلىكىنى بىلدۈردۈم 

ــى ئويالشماســتىنالئوخشــاش كاتتىۋاشــل ــۇيرۇقىنى ھېچنىمىن ــدىغان   ىرىنىڭ ب ــرا قىلى ئىج

بـۇ ئىشـتا مەلـۇم ، غالچىالرنى جازاالشنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتـى يـوقلىقىنى، بۇنداق اللما

ــر ئ ــىۇبى ــۇيرۇق بەرگەنلىكىن ــىدا ب ــىلەرنىڭ پەردە ئارقىس ــۇم كىش ــنىقال، چ ــىدى ئې  مەقس

ـــورق ـــپ قىلغـــۇچىالرنى ق ـــڭ يولىغـــا تەرغى ىتىش ۋە يـــوقىتىش ئىكەنلىكىنـــى ئالالھنى

،ئەممائالالھنىـــڭ ئۈســـتىدىن ھېچقانـــداق بىـــر كۈچنىـــڭ غالىـــپ كېلەلمەيـــدىغانلىقىنى 

 .بىلدۈردۈم

بۇالرنىــڭ . ق يېڭــى زۇلــۇمالر كىشــىنىڭ تەســەۋۋۇرىنىڭ تاشــقىرىدا ئىــدىدابۇنــ

ــيلە  ــڭ ھى ــقان ئازغۇنالرنى ــدىن ئاداش ــدىغان، يول ــدانغا چىقالماي ــكارا مەي ــى ئاش ھەممىس

 .اقلىرى ئىدىتوز

 

 يېڭى  سىناق
 

بــۇ كــۈنى  .كــۈنى ئەسلەشــكە ئەرززىيــدىغان بىــر كــۈن -1ئاينىــڭ-8يىلــى -2122

گۇنــدىپايالر باشــلىقى تــۈرمە باشــلىقىنىڭ ئىشخانىســىغا بېرىشــمنى مەن بىــلەن  ســەھەردە

 .كۆرۈشىدىغان ئىشى بارلىقىنى ئېيتتى

قەستلەرنى پىالنلىغاندۇ ؟ ئـۇالر ئۇالر ئەمدى يەنە قانداق يېڭى سۈي ،مەن خېلى ئويالندىم 

ۋە يـاكى  مېنىڭ بۇ تۈرمىدە ئىسـالمنى تەشـۋىق قىلىشـىمنى توسۇشـنى ئويلىشـىۋاتقانمىدۇ؟

يـدە بىـرەر ئىـش يـۈز بەرگەنمىـدۇ؟ ۋە يـا ئۇالرنىـڭ قايسـىبىر بەلگىلىمىلىـرىگە ۆبىزنىڭ ئ

 .كالالمدا نەچچە ئون خىل قىياسالر پەيدا بولدى خىالپلىق قىلغاندىمەنمۇ؟

تـۈرمە  ، تەقدىرنىڭ ماڭا نېمىلەرنى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى  راستىنال ئويلىمـاپتىكەنمەنمەن 
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ـــۇ يەردە ئۆز ـــدە ئ ـــىغا كىرگەن ـــدىغانلىق ۈباشـــلىقىنىڭ ئىشخانىس ـــۇپ بېرىلى ـــڭ قوي منى

يىللىق قاماق ئاساسـىي جەھەتـتىن  11ئەسلىدىكى ماڭا چىقارغان . ئۇقتۇرۇشۇمنى كۆردۈم 

ھاال بۈگۈن مېنى قويۇپ بەرسـە ئەممـا ھەمىـدە يەنىـال  ،بوالتتى كلىئۆمۈرلۈك قاماق دىگەن

 .بۇ ئىشالر مېنى ئەجەبلەندۈردى... تۈرمىدە قېپقالسا 

مەن بىـر ئـادەمنى تۈرمىـدىن چىقارسـا ، قەتئىـي بولمايـدۇ ! ياق!ياق »:ئازابالندىم تولىمۇ

دەپ  ۋاقىـراپ «!لەرئەمما ھەمىدە يەنىال تۈرمىدە قېپقالسا قانـداق بولىـدۇ، ھـۇ ئادالەتسـىز

 .تاشلىدىم 

ــدىم ــۇپ قال ــدەك بول ــۇمنى يوقاتقان ــى ھوش ــى ، ئەقل ــۈرمە باشــلىقى مېن ــقا ت تىنچالندۇرۇش

سـېنى ، بىز بۇيرۇققا خىالپلىـق قىاللمـايمىز ،بۇ دېگەن يۇقىرىنىڭ بۇيرۇقى » :تىرىشىپ 

جـرا بىـز بـۇيرۇقنى ئى، تۈرمىگە قاماشمۇ تۈرمىـدىن قويـۇپ بېرىشـمۇ يۇقىرىنىـڭ بـۇيرۇقى

 .دېدى«!يوق ھوقۇقىمىزقارشى چىقىشقا ، قىلىشنىال بىلىمىز

دەمدىن كېيىن مەن ھەمىدەنىڭمۇ تۈرمە باشلىقى ئىشخانىسـىغا ئېلىـپ كىرىلگەنلىكىنـى ربى

ۈزمەكچى گئەسلىدە تۈرمە باشلىقى ھەمىدەنى چاقىرتىپ كېلىپ ماڭا تەسەللىي بەر. كۆردۈم

مەن قانداقسىگە بىر  .لمايدىغان دىشۋارچىلىققەتەن كىشى تاقەت قىالىھەق ،بولغان ئىكەن

ــدىن  ــۇ ئۇنىڭ ــااليمەن؟ مەن ھەرگىزم ــدەنى تاشــالپ قايت ــپ، ھەمى ــدىن چىقى ــادەم تۈرمى ئ

  .ئايرىاللمايمەن 

، ھەر ئالالھنىـڭ رەھـمەت ئىنـايىتى بۇمۇ، اچزەينەپ ئا»:تەمكىنلىك  بىلەن  ا ھەمىدە ماڭ

ئـۆزىگە ئىبـادەت قىلىـدىغان بەنـدىلىرىنى  ئالالھ ھەرگىزمۇ، ئالالھنىڭ باشقۇرۇشىدائىش 

 .دېدى« !ئۇنتۇپ قالمايدۇ 

ئۇنىــڭ بىــلەن » :ئارىــدىن خېلــى ۋاقىــت ئۆتكەنــدىن كېــيىن تــۈرمە باشــلىقى ھەمىــدەگە

 .دېدى« رغا قايتقىن ىئاندىن كام، خوشلىشىۋال

 .مارجاندەك تۆكۈلەتتىكۆز ياشلىرىمىز لىشىپ خوشالشتۇق، قۇچاق 
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ىيەتلىرىنى بېجىرىپ بـوپ ئېغىـر قەدەملىرىمنـى سـۆرەپ قـايتتىم، تۈرمىدىن چىقىش رەسم

 .يۈرىكىم ئەلەمدىن پۇچۇلىناتتى

 

 اائخىرقى سود

 

يۆنىلىشنى ئۆزگەرتىپ مېنى  تۇيۇقسىز ئەمما ماشىنا، ماشىنىغا ئولتۇرۇپ ئۆيگە كېتىۋاتاتتىم 

تارتىـپ دىن 21مېنى چۈش سائەت  .تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باش شىتابىغا ئېلىپ كەلدى

دىـن ئاشـقاندا ئـۇالر 1كەچ سائەت . كەچ سائەت توققۇزغىچە بىرئىشخانىغا سوالپ قويۇشتى

ئىشــخانا ئىچىــدە ئىككــى ھەربىــي گېنــرال  .مېنــى باشــقا بىــر ئىشــخانىغا ئېلىــپ كىرىشــتى

ھەمــدە . ئولتۇرغــان بولــۇپ ئــۇالر مەنــدىن ئىســالمغا ئائىــت بەزى مەســىلىلەرنى ســورىدى 

يەنە مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســىدىكىلەر بىــلەن بــاردى  مەنــدىن بۇنــدىن كېــيىن

 .كەلدى قىلىدىغان قىلمايدىغانلىقىمنى سورىدى

ــار ئىــدى،ئۇالرغا  ــۈك قامالغــان»:كالالمــدا ھەمىــدەال ب ئىــدىم، مېنــى  مەن ئۆمۈرل

ئــالالھ  !بــۇ ئادالەتســىزلىك  !ھەمىــدەنى قالــدۇرۇپ قويــدۇڭالر تۈرمىــدىن چىقــاردىڭالريۇ،

 .دېدىم «!ڭ سۈيقەستىڭالرنى ئەمەلگە ئاشۇرغۇزمايدۇسىلەرنى

 .دېدى«  بېسىۋېلىڭنى ھاجى سىز سەل تەمكىن بولۇڭ، ئۆزىڭىز» :ئۇالر

ئــالالھ ســىلەرنى ھەرۋاقىــت كۆزىتىــپ  ئەممــا، ســىلەر سۈيقەســت پىالنالۋاتىســىلەر» :مەن 

 .ىمدېد«مىكرىڭالردىن ئۈستۈن كېلىدۇ -ئالالھ چوقۇم سىلەرنىڭ ھىيلە .تۇرىدۇ 

بۇ يۇقىرىنىڭ بۇيرۇقى بىزنىڭ ھېچقانـداق بىـر كىشـىنى قويـۇۋېتىش ھوقـۇقىمىز » :ئۇالر 

بىـر ئـازدىن كېـيىن ئـۇالر . دېـدى « يۇقىرىنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنمىسـاق بولمايـدۇ ،يوق 

 ۇدەل مۇشــۇ ئەخــمەد رۇشــد. نىــڭ ئىشخانىســىغا باشــالپ كىــردىدۇ مەد رۇشــھھــمېنــى ئە

 .ن مۇسۇلمانالرنى قانلىق قامچىسىدا قىينىغان ئىدىنۇرغۇنلىغان بىگۇناھ مۆئمى
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ھەم مېنىـڭ ، ئۇ ئولتۇرۇشـقا تەكلىـپ قىلـدى كىرگەندەمەن ئۇنىڭ ئىشخانىسىغا 

 .مەن بىلەن بىرە قۇر پاراڭالشتى، تۈرمىدىن چىققانلىقمنى تەبرىكلىدى

ـــالىيەتلەرگە قات:ئاساســـلىقى   ـــيىن ئىســـالمىي پائ ـــدىن كې مۇســـۇلمان  ،اشماســـلىقنبۇن

 -ئۇالر بىلەن دوسـتلۇق، كەلدى قىلماسلىق -رىنداشالر ئۇيۇشمىسىدىكىلەر بىلەن باردىقې

كېلىـپ  پـات-پـاتۋە مېنىڭ  جېكىلىدىھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورناتماسلىق قاتارلىقالرنى 

 . ئەھۋال دوكالت قىلىشىمنى ئېيتتى

نى ئېيتــتىم، ىگە كۆنمەيــدىغانلىقىمئـۇ گېپىنــى دەپ بولغانــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ دېگەنلىــر 

پ، قايتىـدىن كاناتـار تۈرمىسـىگە ئاپىرىـپ ھەتتا تۈرمىدىن چىقىـش بـۇيرۇقىنى رەت قىلىـ

 قويۇشنى ۋە بۇ پىكرىمنى مۇناسىۋەتلىك باشلىقلىرىغا يەتكۈزۈپ قويۇشىنى تەلەپ قىلدىم،

مەيلى قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر تۈرمىدىكى خېلى »:ئۇ ھىيلىگەرلەرچە كۈلۈپ تۇرۇپ

ــۆپ مۇ ــدىكى ك ــاش مەزمۇن ــلەن ئوخش ــرى بى ــىنىڭ ئەزالى ــالر ئۇيۇشمىس ــۇلمان قېرىنداش س

 .دېدى« كېلىشىمىمىز بار 

 ىدىكىمەن سـىلەرنىڭ مۇسـۇلمان قېرىنداشـالر ئۇيۇشمىسـ»:زىنى بۆلـۈپالۆمەن ئۇنىڭ سـ 

ئۇيۇشـــمىدىكى كـــۆپلىگەن ئەزاالر  ،بىـــلەن بولغـــان كېلىشـــىمڭالرنى بىلمەيـــمەن رئەزاال

. شىلەر بەلكى بىر قىسىم كىشىلەر بىلەن شۇنداق كېلىشـىمىڭالر بـاردۇر ياراملىق،قابىل كى

ئۇيۇشما ئەزالىرىنىڭ زور . مەن بۇ بىر قىسىم كىشىلەرگە ھېچقانداق  ئىپادە بىلدۈرمەيمەن 

ئۇالر ، قىلىدۇ لۈرەشئۇالر ھەقىقەت يولىدا كېچە كۈندۈز ، كۆپچىلىكى ھەقىقەت ھامىيلىرى

اشـماي شلىك ماقامىغـا يەتكۈزگـۈچە بوشـېھىدئـالالھ  ە يـاكىنى تاكى غەلـبە قىلغـۇچلۈرەش

 .دېدىم«داۋامالشتۇرىدۇ

ۆئمىن  ئەپەندى ملئابدۇ» : تۇرۇپكىنى قولىغا ئېلىپ دۇئەخمەد رۇش، تېلىفون جىرىڭلىدى

 .دېدى« قېشىمغا بىر كېلىڭ، سىزگە دەيدىغان ئازراق گېپىمىز بار ئىدى 

ئەپەنـدى بىردەمـدىن كېـيىن   ۆئمىنملئابـدۇ» :پتۇرۇپكىنى قويغاندىن كېيىن ماڭـا قـارا 
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ئـۇ يىغـالپ ، كەلـدىۆئمىن ملئازراق ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ئىنىم ئابدۇ .دېدى«كېلىدۇ 

 .پ مەندىن ئەھۋال سورىدىۇتۇر

سـىز ياخشـىراق  ھاجى بىلەن ئارىمىزدا ئـازراق ئىخـتىالپ بـار،» :ئىنىمغا  دۇئەخمەد رۇش 

 . دېدى« يرىپ قويسىڭىز كىمنىڭ توغرا ئا چۈشەندۈرۈپ،

مېنىــڭ ئۇنىــڭ ئالدىــدا . ھــاجى مېنىڭــدىن چــوڭ مەن ئۇنىــڭ كىچىــك ئىنىســى » :ئىــنىم

ئىسـپاتى –قااليمىقان جۆيلۈيدىغان ئادىتىم يوق، ئاچـام قانـداقال گەپ قىلمىسـۇن دەلىـل 

 . دېدى« بىللە 

دىن كېـيىن ئەمما بۇنـ. سىزنى تەبرىكلەيمەن  ، ئۇنداقتا ياخشى ھاجى،» :دۇئەخمەد رۇش

ــقا  ــى پىالنالش ــلەن يوشــۇرۇن ھەركەتلەرن ــىدىكىلەر بى ــالر ئۇيۇشمىس ــۇلمان قېرىنداش مۇس

 .دېدى« بولمايدۇ 

بۇالرنىـڭ ھەممىسـى سـىلەر ئويـدۇرۇپ  قانداق مەخپىـي تەشـكىالتالر ئىـكەن ئـۇ؟» :مەن 

ھەقىقىـــي ئىســـالم دۆلىتـــى قـــۇرۇش مۇســـۇلمانالرنىڭ ، ياۋىـــداقالر -چىقارغـــان يالغـــان

بــۇ يــالغۇز مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســىدىكىلەرنىڭال ۋەزىپىســى . يىتىمەجبــۇرى

، بولماستىن بەلكى ئۆزىنى مۇسـۇلمان سـانايدىغان ھەربىـر ئەقىـل ئىگىسـىنىڭ ۋەزىپىسـى

ەنىــال يمەيلــى ئــۇ مۇســۇلمان قېرىنداشــالر ئۇيۇشمىســىغا ئەزا بولســۇن بولمىســۇن  ۋەزىــپە 

 .دېدىم « ئوخشاش 

كۈنى سەھەر سائەت ئۈچ -24ئاينىڭ -8يىلى -2122بۇ .ن ئۆيگە قايتتۇق ئاندىن ئىنىم بىلە

 .بولغان ۋاقت ئىدى
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 زەينەب غەززالى بىلەن بولغان سۆھبىتىنىڭ  ژورنىلى«ئاۋام »

 

لېكىسيە -ئايالالر ھەققىدە سۆھبەت ،كۇۋەيت ئىلمى جەمىئىيىتىنىڭژورنىلى« ئاۋام»

ىن كېيىن بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ زەينەب ئورۇنالشتۇرۇش تەكلىپىنى تاپشۇرىۋالغاند

 .غەززالى بىلەن تۆۋەندىكى سۆھبەتنى ئۇيۇشتۇرغان

 مۇسۇلمان خانىمالر»نىڭ «مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى»ئەينى ۋاقىتتا : مۇخپىر

بار ئىدى، خوش، شۇنداق تۇرۇپ يەنە نېمە ئېھتىياجالر  تارماق شۆبىسى«بىرلەشمىسى

 نى ئايرىم قۇرۇپ چىقتىڭىز؟«نىمالر بىرلەشمىسىمۇسۇلمان خا»بىلەن 

ئۇيۇشمىنىڭ باش رەئىسى  نى دەسلەپ قۇرغاندا،«مۇسۇلما خانىمالر بىرلەشمىسى»: زەينەب

مەن ھەسەنۇل بەننا ئۇستازنى بىلمەيتىم ۋە ئۇنىڭ خىزمەتلىرىدىن خەۋىرىم يوق ئىدى، 

دا ئاندىن مۇسۇلمان مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسىنى قۇرۇپ يېرىم يىلچە بولغان

قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى بىلەن تونۇشتۇم ،بولمىسا ئۇستاز ھەسەنۇل بەننا بىلەن ئۈزەڭگە 

شۇنداق قىلىپ ئاخىرىدا رەئىس ھەسەنۇل بەنناغا سوقۇشتۇرۇدىغان نىيىتىم يوق ئىدى،

 .يىلىنىڭ بېشىدا ئۇالرنىڭ تەشكىالتىغا ئەزا بولدۇم-2128 قايىل بولدۇم ۋە

ا ئۇيۇشمىنىڭ دائىمى رەئىسى ھەسەنۇل بەننا بىلەن تونۇشقاندىن ۋە ئۇيۇشمىغ سىز:مۇخپىر

ۇيۇشمىنىڭ باشقۇرشىدا ئ« ئەزا بولغاندىن كېيىنمۇ مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى

 يرىم پائالىيەت ئېلىپ بارغان، بۇنىڭ سەۋەبىنى بىلىشكە بوالرمۇ؟بولماستىن ئۆزئالدىغا ئا

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »ئايرىم پائالىيەت ئېلىپ بارغانىدۇق، شۇنداق ، دەسلەپتە  :زەينەب

بۇ ئىش ھەققىدە نىڭ رەئىسى بىلەن بىر قېتىملىق سۆھبەتتە «ئۇيۇشمىسى

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »نىڭ «مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى»پاراڭالشتۇق،رەئىس 

ەشتۈرۈش بىلەن بىرل«ھەمشىرىلەر جەمئىيىتى»نىڭ  تارماق شۆبىسى «ئۇيۇشمىسى

 ، بۇ ھەقتە ئۇزۇن پاراڭالشتۇق كېيىن كوللىكتىپ يىغىندا مۇزاكىرلىشىپپىكرىنى بەردى
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. بۇ تەكلىپنى ماقۇل كۆردۇقئۇالر بىلەن يېقىنلىشىش ۋە ئىسالم يولىدا بىرلىشىش مەقسىتىدە 

 .دېدى« ئارىمىزنى يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچ چىقىرىڭ »:رەئىس كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ 

ىسالمدىن تاشقىرى، باشقا ئايالالر ھەرىكەتلىرى بىلەن شۇغۇلالندىڭىزمۇ ؟ ھۇدا ئ :مۇخپىر

 مۇناسىۋىتىڭىز بارمىدى؟بىلەن  شەئراۋى

 .بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىم ناھايىتى ئۇزۇن ۋە كونا بىر ھېكايە شەئراۋىھۇدا : زەينەب

ۇشۇمنى ئۈمىد قىلىپ مەرھۇم دادام مېنىڭ  مۇۋاپىقىيەت قازانغان، باشالمچى بىر ئايال بول

،مەسىلەن ھۇدا تارىختا ئۆتكەن مەشھۇر ئايالالرنىڭ قىسسەلىرىنى سۆزلەپ بېرەتتى

ئايال ،باھىسە ئەل بادىيە، رەسۇلۇلالھنى قوغدىغان ۋە دۈشمەنگە قىلىچ چاپقان شەئراۋى

 ...ساھابە نەسىبە قاتارلىقالر

الھۇ ئەنھۇنى تاللىۋالغانىدىم، نەسىبە رەزىيەل ئۇالر ئارىسىدىن مەن ئۆزۈمگە ئۈلگە قىلىپ

ەرنى ئۆگىتىش ئۈچۈن ھوقۇق ۋە سىياسى ئىلىمل -قانۇن فىرانسىيەگە  شەئراۋىھۇدا 

ئۇ  دېگەننى ئاڭالپ مەنمۇ تىزىمالتقىلى بارغانىدىم، شۇ چاغدا ئوقۇغۇچى ئەۋەتىۋىتىپتۇ

، ئوقۇش پۇلىنى ى ئانامنى ، ئائىلە ئەھۋالىمنى بىلىدىغانلىقىن–مېنىڭ ئىسمىمغا قاراپال ئاتا 

مېنىڭ ئوقۇشۇمنى قولالپ كۆتۈرىۋىتىپ مېنى بارغۇزىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى،ئەمما ئاكام 

ئىشىنى بىر پۇرسەت دەپ  ىرىشنىڭ چەتئەلگە ئوقۇغۇچى چىقشەئراۋىھۇدا  كەتمەيتى،

،شۇنداق قىلىپ مېنىڭ فىرانسىيەگە چىقىشىم مۇقىمالشقان كۈنلەردە، چۈشۈم تازا بىلدىم

ى بولمىدى، دادام چۈشۈمدە، بېرىشىمنى توستى، شۇ سەۋەپ بېرىشتىن ۋاز ياخش

بۇنداقال ئاسان ۋاز كەچمەسلىكىمنى، ھېچ بولمىسا ئايالالر  شەئراۋى،ئەمما ھۇدا كەچتىم

ى تەلەپ قىلدى، مەنمۇ ماقۇل بولۇپ بۇ بىرلەشمىگە ئەزا بولدۇم ۋە بىرلەشمىسىدە ئىشلىشىمن

 .لۇپ قالدىمئۇالرنىڭ ئەڭ ياش ئەزاسى بو

باشچىلىقىدىكى ئايالالر  شەئراۋىئۇنداقتا ،كېيىن يەنە نېمە ئۈچۈن ھۇدا : مۇخپىر

 ؟بىرلەشمىسىدىن ۋاز كەچتىڭىز
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ئايالالرنىڭ  ئۆتكۈزۈلىدىغان شەرىئەت فاكۇلتىتىدائەزھەر ئۇنىۋىرستىتىنىڭ : زەينەب

ۇ يەردە بەزى شەيخ لىكسىيەلەرگە باراتتىم، ئ مەنپەئەتى ھەققىدىكى مۇنازىرە ۋە-ھوقۇق

قاالتتىم، شۇنداق كۈنلەرنىڭ بىرىدە مەن لىكسىيە  ئۇستازالر بىلەن مۇنازىرلىشىپ

مىكروفۇننى قولىغا  سۆزلىدىم، لىكسىيەم تۈگىگەندە ئۇستا ناتىق ئەلالمە شەيخ نەججار

ئېلىپ مەن ئۈچۈن دۇئا قىلدى، ۋە قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىمنى ئىسالم ئاساسلىرىغا ئۇيغۇرن 

شۇ چاغدا پۈتۈن ولغان ھالدا ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىشىمنى ئۈمىد قىلدى،ب

ئۈچۈن خىزمەت قىلمايمەن دېگەن سۇئال  ۋۇجۇدۇم لەرزىگە كەلدى، ۋە نېمە ئۈچۈن ئىسالم

نىڭ ئايالالر بىرلەشمىسىدىن ئىستىپا شەئراۋىكالالمنى چىرمىۋالدى ۋە دەرھال ھۇدا 

ئەمما مەن .قارارىمدىن ياندۇرۇش ئۈچۈن كۆپ نەسىھەت قىلدى ھەيران قالدى ۋەسورىدىم،

 .كېيىن بولدى قىلدىقارارىمدا چىڭ تۇردۇم، مېنى قايىل قىلىشقا كۆزى يەتمىگەندىن 

كۈنى، ئەزھەر -22يىلى رابىئۇلئەۋۋەلنىڭ -251ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن ھىجرىيە

مۇسۇلمان خانىمالر » :ۇرۇپ ئۇنىۋىرستىتىنىڭ شەرىئەت فاكۇلتىتىدا لىكسىيە ئورۇنالشت

بەنزىسى قۇرۇپ نىڭ رەسمى قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىدۇق ۋە رەھبەرلىك «بىرلەشمىسى

 .نەپەر ئىدى 11ئەينى ۋاقىتتا بۇ يىغىنغا قاتناشقان ئايالالر .چىقتۇق

ر:مۇخپىر سى ا دۇن غا زەھەرلىك قولىنى « مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى»  ئاب

 نېمىشقا چېقىاللمىدى؟ گە« خانىمالر بىرلەشمىسى مۇسۇلمان»ئۇزاتقاندا

ئىسالم ۋە سىياسى جەھەتتە قىلغان « مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى»: زەينەب

كۆزگە كۆرۈنۈپ مۇھىم بىر تەشكىالتقا ئايلىنىپ قالدى، شۇ سەۋەب خىزمەتلىرى بىلەن 

تىۋىتىش بۇيرۇقىنى قول ئاستىدىكىلەرگە بۇ بىرلەشمىنى تارقىيىلى پادىشاھ فەرۇخ -2128

چۈشۈردى، شۇنداق قىلىپ بىرلەشمىمىز تاقىلىپ قالدى، بۇنىڭغا قارشى بىر قانچە قېتىم 

 .ئەرز سۇندۇم، سوت تاقىۋىتىش قارارىنىڭ كۈچكە ئېگە ئەمەسلىكىنى ھۆكۈم قىلدى

كېيىن ئابدۇناسىر بىر قانچە قېتىم بىلەن ھەمكارلىشىش، كېلىشىم تۈزۈش ھەققىدە مەن 
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، شۇنىڭ بىلەن قاھىرەدىن زلەشمەكچى بولدى، ئەمما مەن ئىزچىل رەت قىلدىمبىلەن سۆ

يېزا بازارالرغا بېرىشىمغا رۇخسەت قىلمىدى، يېرىم يىلغا -چىقىپ كېتىشىمگە، باشقا شەھەر

 .يېقىن ئۆيۈمنى نەزەربەند قىلدى

ەينى نىڭ قۇرغۇچىسى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن ئ« مۇسۇلمان ئايالالربىرلەشمىسى»: مۇخپىر 

ۋاقىتتىكى تەپسىالتالرنى ئۆز ئاغزىڭىزدىن ئاڭالشنى خالىدۇق، ئۇنداقتا تەشكىالتىڭالر 

 رۇخسىتىسىز قۇرۇلغانمۇ؟ نىڭھۇدەيبى ۇلباش يېتەكچى ھەسەنيىلىدا -2161

، بىر قېتىم ئۇنى يوقالپ بېرىپ تۈرمىگە ىدە ئىدىتۈرم ھۇدەيبىيىلى ئۇستاز -2112:زەينەب

چاقىلىرىنىڭ قېيىن -لىرىنىڭ، باالئەزالىرىنىڭ ئائىلە تاۋاباتكىرىپ كەتكەن تەشكىالت 

، ئۇالرغا ياردەم قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى ئېيتپ يالىڭاچ قېلىۋاتقانلىقىنى-ئەھۋالدا، ئاچ

 .سەمىگە سېلىپ قويدۇم، ۋە شۇ كۈندىن باشالپ كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ياردەمدە بولدۇم

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »ىدى ھەرەمدە ئارىدىن ئۇزاق ئۆتمەي ھەج مەزگىلىدە مەسج

نىڭ ياراملىق دەۋەتچىسى جۈملىدىن باشالمچىلىرىدىن بولغان، مەرھۇم ئىمام «ئۇيۇشمىسى

مۇسۇلمان »ياش ئابدۇلفەتتاھ ئىسمائىل بىلەن ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان  ھەسەنۇل بەننا

ىڭ ئۈچۈن ئەمما بۇن .نى قايتا قۇرۇش ھەققىدە پىكىرلەشتۇق«ئۇيۇشمىسىقېرىنداشالر 

دىن رۇخسەت ئېلىشىمىز كېرەك ھۇدەيبىھازىرقى رەئىسى ھەسەنۇل  ئۇيۇشمىنىڭئاۋال 

 .ئىدى

شۇڭا ئەھۋالنى ئۇنىڭغا ئېيتتۇق، ئۇ تەشكىالتنى قايتا قۇرۇش، ئەزاالرنى قايتا يىغىشنىڭ 

، ياخشىراق ئېلىپ كېلىدىغان خەتىرى ۋە ھەرخىل مەسلىلىرىنى بىزگە چۈشەندۈرۈپ

ئايدىن كېلىشىمىزنى ئېيتتى، بىر ئايمۇ توشتى قايتا كۆرۈشۈپ يەنە  ئويلىشىپ بىر

قت ئۆتكۈزۈپ يەنە پىكرىمىزدە چىڭ تۇردۇق، يەنە كېيىن كېلىڭالر دېدى، ئازراق ۋا

كەلدۇق ۋە قارارىمىزدىن يانمايدىغانلىقىمىزنى ۋە بۇ يولدا چەككەن ئەرزىيەتلەرگە 

 .ۋايسىمايدىغانلىقىمىزنى ئېيتتۇق
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رلەش كېرەك، كەينىگە قايتىشقا بولمايدۇ، چېكىنمەستىن ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگى»:ئۇستاز 

سىلەرنى بىر قانچە قەدەم چېكىندۈرۈش ۋە بەزى تەۋسىيەلەرنى بېرىش ئويىدا بولغانالردىن 

ئابرويىغا ۋە بۇرۇنقى تەشكىالتتىكى ئورنىغا -، كىشلەرنىڭ ناممۇناسىۋىتىڭالرنى ئۈزۈڭالر

قىستاققا -دىراپ ئىشىنىپ كەتمەڭالر، چۈنكى ئۇالر بىر قېتىم قىيىنقاراپال ئۇالرغا ئال

شېھىدلىك يولىغا سىلەر !ئېلىندى، جاپا تارتتى، كىم بىلدى دەۋەت يولىدىن ۋاز كەچتىمۇ؟

قاراپ كېتىۋاتىسىلەر، شېھىدلىك بار، چېكىنىش يوق، چۈنكى بۇ يولنى سىلەر ئۆزۈڭالر 

 .دېدى« تاللىغان 

بىلەن بولغان  «مۇسۇلمان قېرىنداشالر ئۇيۇشمىسى»قۇتۇپنىڭ  شېھىد سەئىد:مۇخپىر

 ...ئاالقىسىنىڭ قانداق باشالنغانلىقىنى ھەققىدە ئىككى كەلىمە سۆزلەپ بەرسىڭىز

شەيخ  يىلىنىڭ باشلىرىدا سىڭلىسى ھەمىدە قۇتۇپنىڭ ۋاستىسى بىلەن-2165:زەينەب

ئالماقچى بولدۇم، ھەمدە سەئىد قۇتۇپ بىلەن ئاالقىالشماقچى، ئۇنىڭ پىكىرلىرىنى 

ئۇيۇشمىمىزنىڭ ئۆگىنىش پىالنىدىكى كىتابالرنىڭ تىزىملىكىنى ھەمىدە ئارقىلىق ئۇستاز 

ھەمىدە بىر كىتابنىڭ ئالدىنقى بىر قانچە بۆلىكىنى ئېلىپ كەلدى، . سەئىدكە ئەۋەتتىم

ل بۇ يو»كىتابنى ئۇيۇشما رەئىسىگە كۆرسەتتىم، بۇ كىتابنىڭ شەيخنىڭ تۈرمىدە يازغان 

ئىكەنلىكىنى ، دەرھال كۆپەيتىپ ئۇيۇشما ئەزالىرىغا تارقىتىپ  ناملىق كىتابى« يەردە

 .بېرىشىمنى ئېيتتى

قۇتۇبنىڭ كىتابلىرىدا ئوتتۇرىغا قويغان چۈشەنچە ۋە باشقىالرغا بەرگەن  سەئىد : مۇخپىر

دەپ تەسىرىدە ئۇيۇشما ئەزالىرىنىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرىنى، ئومۇمىي خەلقنى كافىر 

 ؟قارىغانلىقى  راستمۇ

بۇ ئېنىقال خاتا چۈشىنىش ۋە خۇدۈكسىرەش، ئۇستازنىڭ كىتابلىرىنى ئوقۇغان : زەينەب

بەزى كىشلەر ئۆزلىرىچە خۇدۈكسىرەپ كېتىپتۇ، بۇ ئىشالرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئۇستاز 

مۇسۇلمان خانىمالر بىرلەشمىسى ۋە مۇسۇلمان قېرىنداشالر » :كۆرۈشۈپ  بىلەن
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ئېتىبارنى -غا كۆرسىتىلىدىغان ھۆرمەتمىسىنىڭ خەلق ئارىسىدىكى ئورنى ۋە ئۇالرئۇيۇش

كافىر سانالغانلىقىنى ئۇقسا بىز  ئائىلە تاۋاباتلىرىنىڭ ئۇالرئۆزىڭىز بىلىسىز، ئەمدى قوپۇپ 

 .دېدىم« چىگراسىنى ئايرىپ مۇناسىۋىتىنى ئۈزمەسمۇ؟-بىلەن چەك

شىنىۋىلىشتىن كېلىپ چىققان غانلىرىنى خاتا چۈبۇنى ئاڭالپ ئۇستاز چۆچۈپ كەتتى ۋە ياز

بۇ خۈدۈكسىرەش بۇ ۋەھىمە ھەققىدە ئىككىنچى كىتابىدا ئېنىقلىما بېرىدىغانلىقىنى 

 .ئېيىتتى

جامائەتنىڭ ئائىلە تاۋاباتلىرىنى كافىر دەپ قارىمايدۇ، پەقەتال شۈبھىسىزكى سەئىد قۇتۇب 

ى ،ئۆزىنى يوقىتىپ قويىۋاتقانلىقىنى خەلقنىڭ ئىسالمدىن يېراقلىشىپ كېتىۋاتقانلىقىن

ومۇمىي خەلقنىڭ تاغۇتقا باش ئېگىۋاتقانلىقىنى تەن ۋە تەنقىدلىگەن ، ھەتتا مەنمۇ ئ يازغان،

 .ئالىمەن

سەئىد قۇتۇبنىڭ كىتابلىرىنى ئۇيۇشما رەئىسىنىڭ رۇخسىتىنى ئالماي : مۇخپىر 

 شمىگەنلىكىگە قانداق قارايسىز؟تارقاتقانلىقى ۋە قېرىنداشالرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن ئېرى

سەئىد قۇتۇب توغرىسىدا ئۇنى بۇنى دېيىشىغانلىقىنى بىلسەمتىم ئۇنىڭ ئۆزىنى : زەينەب

مەن ئۇنىڭ كىتابلىرىنى بىردەمدە ھەل قىلغان بوالتتۇق، ئۇقۇشماسلىقنىتەكلىپ قىلىپ 

ئۇ پ باقمىدىم، نەچچە قېتىم ئوقۇدۇم، باشقىالر ئويلىغاندەك ئۇنداق مۇنداق مەنا ھېس قىلى

 .پەقەت جامائەتنىڭ تۈزىلىشى ، ئىسالم ۋە ئالالھ يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسىتەتتى

نۇرغۇن رىيازەت چەكتىڭىز، ۋە بۇالرغا بەرداشلىق بەردىڭىز، مۇشۇنىڭغا ھاجى، :مۇخپىر 

قاراپ بارلىق مۇسۇلمان ئايالالر مۇشۇنداق قىالاليدۇ دەپ ئىشەنچ  قىالالمسىز؟ ۋە ياكى بۇ 

 چىدامچانلىق ، سەبىرچانلىق ئۆزىڭىزگىلە خاس بىر خۇسۇسىيەتمۇ؟

ىيەدە ئىسالم ئۇرۇشىدا كۆرسەتكەن ئىپادىسى بىلەن ھەقىقىي مۇسۇلمانالر ، سۈر: زەينەب 

مۇسۇلماننىڭ زەينەب غەززالىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈن بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بەردى 

ە ھەسسە ئېغىر كۈلپەتلەرگە تاقابىل تۇردى، ۋە مەن ئۇچرىغان ئەرزىيەتلەردىن نەچچ
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 .مېنىڭكى ئۇالرنىڭكىگە سېلىشتۇرغاندا ھېچ قانچە گەپ ئەمەس

ەئىسىنىڭ ئەمرى بويىچە سىزنىڭ شما رۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئۇيۇسالىھ :مۇخپىر

 ئۇنىڭغا بەرگەن جازاغا قانداق قارايسىز؟ كېتىپ تۇرىدىكەنتۇق،-ئۆيىڭىزگە كېلىپ

تولىمۇ ئوڭلۇق باال ئىدى، نۇرغۇنلىغان ئىسالم ئالىملىرى  الىھ ئوغلۇم ئورنىدىكىس:زەينەب

ئەلبانىيالرمۇ بۇنىڭدىن بىخەۋەر ئەمەس، دەۋەت  ئۇنىڭ ھەدىسشۇناسلىقىغا گۇۋاھ ئىدى،

 .الرخىزمىتىدە بەكمۇ سەمىمىي ۋە ئىزچىل ئىدى، ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىشتى

قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۆلتۈرىۋىتىشتى، شېھىد  پەلەستىن ئۈچۈن ،ئىسالم ئۈچۈن خىزمەت

ياشتا ئىدى، مەرت ،جىگەرلىك يىگىت ئىدى، جەننەتكە نائىل  56بولغىنىدا ئارانال 

 .بولۇشىنى تىلەيمەن

 ئايالالرنىڭ سايالش ۋە سايلىنىش ھوقۇقىغا نىسبەتەن قانداق قارايسىز؟: مۇخپىر

چىقىش نۇقتىسى قىلىپ تۇرۇپ ئىش  تىيەنىڭ ئسالمنىپارالمىنتنىڭ ياكى دىمكۇرا :زەينەب

 قىلىدىغىنىغا ئىشەنسەم ئىدىم، بۇ ھەقتە بىرنەرسىلەرنى سۆزلىگەن بوالتتىم،

سايالش .ھالبۇكى ئۇالرنىڭ خىزمەت پىرىنسىپى دىنىمنىڭ پىرىنسىپىغا ئوخشىمايدۇ

 .ىش مەنچە ئالالھنىڭ بىزگە كۆرسىتىپ بەرگەن تەرەپلىرىدىال بولۇشى كېرەكسايلىن

دەۋرىدە ئايالالرنىڭ  توغرا يولدىكى خەلىپىلەررنىڭ سىياسى ھوقۇقلىرىغا كەلسەك، ئايالال

چىقىشى ۋە مۇسۇلمانالرغا يىتەكچى بولۇشى ئۇالرنىڭ ھوقۇقى ئىدى، سىياسى سەھنىگە 

مۇسۇلمان  يەنە شۇنداق ئېيتىشقا بولىدۇكى مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ ھەقىقى رولى

 .لىرىنى يېتىشتۈرۈشتۇرسەرخىليېتەكچىلىرى ۋە ئۈممەتنىڭ 

 ئىسالم ھەرىكىتىنىڭ كەلگۈسىگە قانداق قارايسىز؟: مۇخپىر 

ئىسالم كېلىۋاتىدۇ، ئىسالم :سەمىمىيلىك ۋە ئىشەنچ بىلەن شۇنداق دىيەلەيمەنكى : زەينەب

 .ئويغىنىۋاتىدۇ، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن ئىنشائالالھ غەلبە قازىنىمىز

 .رەھمەت:مۇخپىر 


