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 -ۈزەلگ ېمىدېگەننيىتەكچىمىز ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ تۆۋەندىكى  سۆزى 

 ھە! -ېيتىلغانئھەم جايىدا 

بىز مۇسۇلمانالر، اللە بۇ دىن ئارقىلىق ئىززەتلىك قىلغان قەۋممىز. قاچانكى، »

-ىن باشقا يول ئارقىلىق ئىززەت تاپماقچى بولساق، اللە بىزنى خاربىز بۇند

 «مەھكۇم قىلىدۇ.  ەبۇنلۇققاز

  ئۆمەر ئىبنى خەتتاب-
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ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ۋە سەندىن بۇرۇن نازىل »

قىلىنغان كىتابالرغا )يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا( ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان 

كىشىلەر )يەنى مۇناپىقالر( نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا 

ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى، ئۇالر شەيتاننى ئىنكار قىلىشقا 

خااليدۇ. ئۇالر )يەنى بۇيرۇلغان، شەيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى 

ئالالھ نازىل قىلغان كىتاب تەرەپكە ۋە پەيغەمبەر تەرەپكە »مۇناپىقالر( غا: 

دېيىلسە، مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى « كېلىڭالر

قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئۆز بېشىغا بىرەر مۇسىبەت كەلگەن  .كۆرىسەن

ز پەقەت بى»بىلەن قەسەم قىلغان ھالدا: چاغدا، سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ ئالالھ 

داق دېگەنلەرنىڭ ھالى قان« ياخشىلىق ۋە يارىشىشنىال ئىرادە قىلغان ئىدۇق

بولىدۇ؟ ئەنە شۇالر )يەنى مۇناپىقالر( )يالغان ئېيتىدۇ(، ئالالھ ئۇالرنىڭ 

دىللىرىدىكىنى )يەنى مۇناپىقلىقىنى، مىكرىنى( بىلىدۇ، ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن، 

 «غا نەسىھەت قىلغىن، ئۇالرغا تەسىرلىك سۆزلەرنى قىلغىنئۇالر
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  ەرجىمىھالى، شەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ تالر ئۇستازىمۇجاھىد

 

ھازىرقى زامان جىھاد ھەرىكىتى ۋە 

كاتتا ، الرنىڭ ئەڭ چوڭ يولباشچىسىمۇجاھىد

شەھىد ئابدۇلالھ ئەززام  ، دوكتورئالىم، فەقىھ ، 

پ، بولۇ ئەڭ كاتتا مۇسۇلمان ئالىملىرىنىڭ بىرى

نىڭ « ي ھەرىكىتىجىھادى ىستانئافغان»ئۇ 

غۇللۇق نىڭ تەشكىالتى ېرىنداشالرقوماندانى ھەمدە مۇسۇلمان قباش 

ھازىرقى زامان ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭ ئىدى. ئۇ  ئەزالىرىنىڭ بىرى

 ئىسالمزاماندىكى  ېقىنقىيئەڭ چوڭ ئاساسچىلىرىنىڭ بىرى ھەمدە 

ا ئاساس غقىلىشى ەرەققىيكەتلەرنىڭ تىھەرجىھادىي قوراللىق  دۇنياسىدىكى 

 ەۋىئىدىينىڭ مۇسۇلمانالر ، ئۇبولۇپ بىرى ەخسلەرنىڭشسالغان يادرولۇق  

چوڭ  ئەڭ ؛قۇرۇپ چىققانبازىسىنى  ەربىيۋە ھ ەكتىپىم تەربىيە -_تەلىم 

 ئىدى.ئەمەلىيەتچان ئىسالم دەۋەتچىسى 

ۈتكۈل پقۇرئان _ھەدىسنىڭ يولى بويىچە شەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ 

ھەمدە دۇنيانىڭ  ېتەكلەشتوغرا يولغا ي كەتلەرنىىدۇنيادىكى جىھادى ھەر

ەپكە س ەربىيەلەپىرىدىن قوراللىق مۇسۇلمان شەخىسلەرنى تھەرقايسى جايل

غانىستاندا ئاف ،بىنا قىلىشتىكى دانالىقى ۇسلۇبالرنىقوشۇش ئۈچۈن ئەمەلى ئ

ولىنى رۋىت ئىتتىپاقى ئىشغالىيەتچىلىرىگە قارشى ئۇرۇش داۋامىدا ئۆز ەس

 ئىدى. جارى قىلدۇرغان

( ّزَاا ع   يوسف اللە عبديۈسۈپ ئەززام ) نىڭ تولۇق ئىسمى ئابدۇلالھئۇ

يىلى پەلەستىندىكى سىيلەتۇل ھارىسىيە كەنتىدە -3133بولۇپ، ئۇ 

ادىسى د ېھرىبانتەمكىن، م –سالماق  ئىسالمى ئائىلىدە  ەنتتەكئۇ  ؛تۇغۇلغان
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ۇچ ۋە كەنتىدىكى باشالنغئىدى. ئۇ  ەربىيەلەنگەنت   يۈسۈپ ئەززامنىڭ قولىدا

 . تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇشىنىتولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈردى 

 رمايالۇجەنىين تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپىدە باشلىدى. ئۇ بۇ مەكتەپتە ئۇزۇن ت

ئىگىلىك تولۇق ئوتتۇرا مەكتىپىدە ئوقۇش  ېزايخۇزۇرى تۇلكەرىم شەھرىدىكى 

يىلى بۇ مەكتەپنى ئەال نەتىجە بىلەن پۈتتۈرۈپ -3131باشلىدى ھەمدە 

 .ېرىشتىئ مىسىغاۇۋاھنائوقۇش پۈتتۈرۈش گ

ر شەھەرلەباشالپال ھەرقايسى شەھىد ئابدۇلالھ ئەززام كىچىكىدىن 

نۇرغۇن  ەھۇدىيالركۆز ئالدىدىكى ي ەتتى. ئۇريۈ ېپىپچ ۇرىسىدائوتت

دۆلەتلەرنىڭ سۈيقەستلىرى ئارقىلىق بۇالپ كەتكەن مەرجى ئىبنى ئامىر 

 .. نەزەر ساالتتى. گە ئۇزۇندىن ئۇزۇنتۈزلەڭلىكلىرى

ئۆزىنىڭ تەۋرەنمەس ئىمانى تەييارلىقىنى باشلىدى.. ئۇ ئۇ 

ئادا  اۋاقتىد ،قىلىپ ۇھاپىزەتكىچىكىدىن باشالپال نامازلىرىنى قاتتىق م

 كىەنتتىك ،قىالتتى، دائىم قۇرئان تىالۋەت قىلىپ تۇراتتى، شۇنىڭدەك

 دائىم قولدىن بەرمەيتتى. ېرىشنىمەسجىدگە ب

دىن باشالپال كۈنى يەتكەن شەھىد ئابدۇلالھ ئەززام باالغەتكە

 ايرىلمىدى.ئ ېنىدىنسىيلەتۇل ھارىسىيە  كەنتىدە ئۇستاز شەفىق ئەسئەد ي

 ىڭ قولىدانئۇستاز شەفىق ئەسئەدئاساسەن  كەنتتىكى بالىالرنىڭ ھەممىسى

ەت تەشكىالتىنىڭ دەۋ ېرىنداشالرئۇ ئۇالرنى مۇسۇلمان ق ەربىيەلىنەتتى.ت

ىد ئابدۇلالھ . شەھەربىيەلەيتتىبىلەن ت ئەخالقلىرى-پىرىنسىپلىرى، ئىدىيە

 ئەززام كەنتتىكى دەۋەتچىلەرنىڭ تۇنجىسى ئىدى.

 ەربىيەچىشەھىرىدە دەۋەتچى، ت« جەنىين»شەھىد ئابدۇلالھ ئەززام 

فەرىيز جىرار ۋە ئۇستاز  ەيخفەرىيز جىرار بىلەن تونۇشقان ئىدى. ش ەيخش

 ئەڭ ئاكتىپ غانەربىيەلەيدىشەفىق ئەسئەد ئاشۇ ۋاقىتتا ياشالرنى ت
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 ىيەېكسشەھرىدىكى جامائەت مەركىزىدە ل« جەنىين»بولۇپ دەۋەتچىلەردىن 

   ۋە يىغىلىشالرغا ئەڭ كۆپ قاتنىشىدىغان كىشىلەردىن ئىدى.

شەھىد ئابدۇلالھ ئەززام جامائەت مەركەزلىرىنى كۆپلەپ زىيارەت 

 ڭەشلەرگەېفەرىيز جىرار باشچىلىق قىلىدىغان يىغىلىش ۋە ك ەيخقىلىشقا ۋە ش

شالرنىڭ ئاكتىپ قاتنىشىدىغان يا ۇچرىشىشالرغائۇ بۇ ئ .قاتنىشىشقا باشلىدى

فەرىيز جىرار بىلەن بىرگە  نۇرغۇن ساھەلەردە  ەيخبىرىگە ئايالندى. ئۇ ش

 .تتىبوال ھەمسۆھبەتتە

ىك ئىگىل ېزايخۇزۇرى شەھىد ئابدۇلالھ ئەززام تۇلكەرىم شەھرىدىكى 

ال نەتىجە بىلەن پۈتتۈرۈپ ئوقۇش پۈتتۈرۈش ئە ەكتىپىنىتولۇق ئوتتۇرا م

ى ئەدەر رايون ەرىكجەنۇبىدىكى ك ەنىڭئىيوردانىي ېرىشىپ،ئ ۇۋاھنامىسىغاگ

چىلىق ئوقۇتقۇيەردە بىر يىل بۇ ئۇ  دى.كەنتىدە ئوقۇتقۇچىلىققا تەيىنلەن

وتتۇرا ئ تولۇقسىزبەرقىين  ېقىنشەھىرىگە ي« جەنىين»ېيىنكقىلغاندىن 

 يۆتكەلدى.مەكتىپىگە 

ىلەن ب ېرىندىشىئىككى ق ېپىدىكىشەھىد ئابدۇلالھ ئەززام دەۋەت س

 ۋىەبىرگە تەشكىالت ياتىقىدا تۇرغان بولۇپ، بۇ ئۇنىڭغا تۈرلۈك ئىدىي

. كەتلىرى..ىكەتلىرى، تەنتەربىيە ھەرىتەربىيە ھەر-كەتلەر، تەلىمىھەر

ارىتىپ ي رنىەتلەياخشى پۇرس ەربىيەلىنىشكەتقاتارلىق نۇرغۇن تەرەپلەردە 

 ئىدى. بەرگەن 

شۇنىڭدەك، ئۇ يەنە نۇرغۇنلىغان دەۋەت ھەققىدىكى كىتابالرنى كۆرۈپ 

 ، ۇتۇپچىقتى، بولۇپمۇ ھەسەنۇل بەننا، ئابدۇل قادىر ئەۋدە، سەييىد ق

قاتارلىق ئالىمالرنىڭ دەۋەت ھەققىدىكى كىتابلىرىنى  ۇتۇپمۇھەممەد ق

 كۆرۈپ چىقتى. ەپسىلىيت

 ەمەشقشەھىد ئابدۇلالھ ئەززام دە يەنە، شۇنىڭ بىلەن بىرگ

 ەمەشقد  ۇ. ئئوقۇشىنى داۋامالشتۇردى ۇلتېتىداشەرىئەت فاك ېۋىرستىتىئون
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تى ئىسالم شەرىئىپۈتتۈرۈپ، يىلى ئەال نەتىجە بىلەن -3111 ۋىرستىتىنىئون

بىر قىسىم شام  ەمەشقتەدئۇ . ېرىشتىئ ۇنۋانىغابويىچە باكالۋۇرلۇق ئ

بىلىم  دىنۇچرىشىپ ئۇالرئۆلىمالىرى بىلەن ئ

  سۆھبەتتە بولدى.بىلەن ھەمۋە ئۇالر ئالدى 

 نىڭشەھىد ئابدۇلالھ ئەززام

، ھەمزە، ۇزەيفەئىبراھىم، ھ ،مۇھەممەد

ا، فاتىمە، ۋەف ،بەش ئوغلى مۇسئەب قاتارلىق

 بار.قىزى  ۈچسۈمەييە قاتارلىقالر ئ

دادىسى  ېشىداي 33  مۇھەممەدشەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ ئوغلى 

 .دىبىلەن بىرگە شەھىد بولۇپ رەببىنىڭ دەرگاھىغا سەپەر قىل

شەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ يەنە بىر ئوغلى ئىبراھىممۇ ئون بەش 

 .دىشەھىد بول ېشىداي

قىرغاق ۋە گازا رايۇنى قولدىن كەتكەندىن كىيىن  ەربىيىلى غ-3117

سىيلەتۇل ھارىسىيە كەنتىگە بىسىپ كىرىدى. شەھىد ئابدۇلالھ الر ىييەھۇد

كىلىرىغا ئىسرائىلىيە تانبىرگە ئەززام كەنىتتىكى بىر قىسىم ياشالر بىلەن 

ۇالرنى ىپ ئكەنت ئەھلى ئۇالرغا نەسىھەت قىل بىراق،ماقچى بولدى. رقارشى تۇ

يە ىلىئىسرائ بولغاچقا . چۈنكى ئۇالر قۇرۇق قولبۇ نىيىتىدىن ياندۇردى

 تانكىلىرىغا كۈچى يەتمەيتتى.

ە يول بىلەن پىياد كىشىلەربىر قىسىم  ەنتتىكىشەھىد ئابدۇلالھ ئەززام ك

چىقىپ  رىدىنىنىڭ ئۆز شەھئۇ،  ېكىنيۈرۈپ ئىئوردانىيەگە چىقىپ كەتتى، ل

چەيتىۋەتكەن كۈ ېخىمۇئۇنىڭ اللە يولىدا جىھاد قىلىش ئىرادىسىنى ت ېتىشىك

لىم ھەربىي تەقارشى تۇرۇش ئۈچۈن  ەھۇدىيالرغاي ېڭىداشۇڭا ئۇنىڭ ئ ئىدى.

 پەيدا بولۇشقا باشلىدى. ەسىئىدىي _ تەربىيە ئېلىش
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ھەرىكەتلەرنى جىھادى ئىسالمى شەھىد ئابدۇلالھ ئەززام 

ئۇنىڭ  ئىدى.تەشكىللىگەن ئالدىنقى قاتاردىكى يولباشچى قوماندانالردىن 

ماگىستىرلىقتا ئوقۇش ئۈچۈن  باشالنغان ۋاقتى ەرىكىتىنىڭجىھادى ھ

 ەن ۋاقىتقاكىرگ ۇلتېتىغائۇسۇل فىقھى فاك ۇنۋېرستىتىمىسىردىكى ئەزھەر ئ

 . ېلىدۇتوغرا ك

 يىلى-3111ئابدۇلالھ ئەززام  ەيخش 

 ھىفىق ئۇسۇل ەرىپىدىنت ئونۋىرستىتى ئەزھەر

. شتىېرىئ ۇنۋانىغاماگىستىرلىق ئئىلمى بويىچە 

ى جىھادئىسالمى  ېتىماقىتتا بىر قانچە قئابدۇلالھ ئەززام ئاشۇ ۋ ەيخش

ئەڭ مەشھۇر  ەرىكەتلەرنىڭقاتناشقان ئىدى. بۇ جىھادى ھ ەرىكەتلەرگەھ

 -3 دىكىيىلى-3173بەلباغ ئۇرۇشى ۋە  ېشىليىلدىكى ي-3111بولغىنى 

 ئۇرۇشى ئىدى. ۇلئىي

،  كىنلېقەتلى قىلىنغان ئىدى،  يەھۇدىيالر بۇ ئۇرۇشتا نۇرغۇنلىغان

كەتنى ئۆزلىرىنىڭ قىلغانلىقىنى ىكەت ياشلىرى بۇ ھەرىئىسالمى ھەر

ھەرگىزمۇ  غان ئىدىكى، چۈنكى ئۇالر اللە يولىدا جىھاد قىلدىجاكارلىمى

 ىغان ئىدى.ئۈچۈن جىھاد قىلم ئېرىشىشخەلقنىڭ ماختىشىغا 

-3171  . ئۇباردىيىلى مىسىرغا -3173ئابدۇلالھ ئەززام  ەيخش

. ئۇ مىسىردا ىېرىشتئ ۇنۋانىغائ ۇقدوكتورل ىنەرىپىديىلى ئەزھەر ئونۋىرستىتى ت

 رىنداشالرېمىسىر ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ سىقىشىغا قارىماستىن، مۇسۇلمان ق

 رىشتىنېتەشكىالتىنىڭ تۈرمىگە قامالغان ئەزالىرىنىڭ ئائىلىسىگە ياردەم ب

 ئىبارەت يەنە بىر جىھادى ۋەزىپىنى تاپقان ئىدى.

ئەۋقاف  ،وردانىيەگە قايتقان ۋاقىتتايئابدۇلالھ ئەززام ئى ەيخش

مىنىستىرلىكى ئاخبارات بۆلۈمىگە مەسئۇل بولۇپ ئىشلىدى. ئۇنىڭ 

ار ئارتۇقچىلىقى ب قىلىشتا نەسىھەت-ۋەز ھەمدەجانالندۇرۇش  نىمەسجىدلەر
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كۈچى بىلەن   ئىدى. ئۇ بۇ بۆلۈمنى دەۋەتكە قادىر بولىدىغان ياشالرنىڭ

ئۈچۈن ھەرىكىتىنى جانالندۇرۇش ىنىش ئويغ جانالندۇردى ھەمدە ئىسالم

 نۇرغۇن تەشۋىقاتالرنى تارقاتتى.

-3123دىن -3171ئابدۇلالھ ئەززام  شەيخ كېيىن،ئۇنىڭدىن 

ەرىئەت ش ۇنىۋېرسىتېتىئ ەيىلىغىچە بولغان يەتتە يىل جەريانىدا ئىيوردانىي

ەۋەت ۋە د ۇنىۋېرسىتېتتابولۇپ ئىشلىدى. ئۇ بۇ ئ ئوقۇتقۇچى ۇلتېتىدافاك

تەڭ خىزمەت قىلدى. ئۇنىڭ اللەغا دەۋەت قىلىشتىكى  ەسىدەئوقۇتۇش ساھ

ۇنلىغان سىرتىدىكى نۇرغ ۇنىۋېرسىتېتيولى ۋە ئۇسۇلى ئاالھىدە ئىدى، شۇڭا ئ

ئابدۇلالھ  خەيشقاتنىشىشقا قىزىقاتتى.  ېكسىيەسىگەياشالر شەيىخنىڭ ل

ىغان ئورنىنى ئايرىم دەۋەت جەريانىدا قىز ۋە ئوغۇلالرنىڭ تۇرىد ئەززام

 .ئورۇنالشتۇراتتى

 ۇغۇچىالرئابدۇلالھ ئەززام بۇ ئارىلىقتا مۇسۇلمان ئوق ەيخش

بىرلەشمىسىنىڭ يولى ئارقىلىق دائىم پەلەستىندىكى ئىسالم قارشىلىق 

خاماس تەشكىالتى بىلەن ئىزچىل ئاالقىلىشىپ تۇرغان  ەرىكىتىكۆرسىتىش ھ

ىرلەشمىسىدىكىلەر جىھاد ب ۇغۇچىالرئىدى، چۈنكى مۇسۇلمان ئوق

 .بولۇپ تۇراتتىخەۋەرلىرىدىن تولۇق خەۋەردار 

ئابدۇلالھ ئەززام پەلەستىنگە كىرىش ئىجازەتنامىسى بار بولغان  ەيخش

ەلەستىنگە پ، ۋە پەلەستىنگە بارااليدىغان ياشالرنى تولۇق تەييارلىق قىلدۇرۇپ

جاھىدالرغا مۇ ەردىكىي ۇلىپ، ئېئەۋەتتى ھەمدە ئۇالرغا پەلەستىندە ق

 قوشۇلۇشقا نەسىھەت قىالتتى.

ئارىسىدا ئەرەب شەھەرلىرى  نۇرغۇنلىغانئابدۇلالھ ئەززام  ەيخش

ماددىي ياردەم  ھەرىكىتى ئۈچۈنپەلەستىندىكى جىھاد يۈرۈپ قاتراپ 

لغان سەپەر قى ېچىدەك (صلى اللە عليە وسلم ) پەيغەمبەر .  ئۇ توپاليتتى

ئازاد قىلىش ئۈچۈن ئۆزىگە  )بەيتۇل مۇقەددەس( نى  مۇبارەك ئورۇن
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ئۈچۈن دائىم اللەغا  ېرىشىپەلەستىندە جىھاد قىلىشقا يول ھازىرالپ ب

 دۇئا قىالتتى.يالۋۇرۇپ 

بولۇپ، ئۇ  ئاكتىپ، پائالىيەتچان كىشىئابدۇلالھ ئەززام  ەيخش

ى  ھەرقايسى پاكۇلتىتلىرىدىك ۇنىۋېرسىتېتنىڭئ

توغرا ئىسالم ئارىسىدا  ۇغۇچىالرئوغۇل ئوق-قىز

يىلى -3123اتتى. ئۇ ىتتارق ەسىنىئىدىي

 ېتىداۇنىۋېرسىتجىدىدىكى پادىشاھ ئابدۇل ئەزىز ئ

خىزمەت قىلىش ئۈچۈن سەئۇدى ئەرەبىستانغا 

ئابدۇلالھ ئەززام ئافغانىستان  ەيخش ېيىنك بىر مەزگىلدىنسەپەر قىلدى، 

م ەختى ئىسالم ئابادتىكى ئىسالجىھادىدىن سەل بۇرۇن، پاكىستاننىڭ پايت

 ئۈچۈن تەكلىپ قىلىندى. خىزمەت قىلىش ۇنىۋېرسىتېدائ

 الشقانېقىنئابدۇلالھ ئەززام ئافغانىستان مۇجاھىدلىرى بىلەن ي ەيخش

، قىلدى ېسھنىشانىغا يەتكەنلىكىنى ئەڭ چوڭ ھاياتتىكى ۋاقىتتا، ئۇ ئۆزىنىڭ 

 مانا بۇ كىشىلەر مەن ئۇزۇندىن: » ھەققىدە « ئافغانىستان مۇجاھىدلىرى  » ئۇ

 دىېد -(...بىرى ئىزدەۋاتقان كىشىلەر

 

 ەرىكەتلىرىھ-نىڭ جىھادىشەھىد ئابدۇلالھ ئەززام

 

يىلى جىھاد قىلىش ئۈچۈن كەلگەن ئەرەب -3123ئابدۇلالھ ئەززام شەيىخ 

يىلى -3123كىتىنى باشلىدى. ئۇ ىياشلىرى بىلەن ئافغانىستاندا جىھادى ھەر

ن قىلىپ شۇ ئىشالر بىلە ەسىس" نى تنىخىزمەت قىلىش ئور "مۇجاھىدالرغا

جىھادى  ەرىكىتىدىكىمەشغۇل بولدى. بۇ ئورگان ئافغانىستان ھ

 ئايالندى.ئەڭ مۇھىم ئورۇنغا  ېرىدىغانكەتلەرگە ياردەم بىھەر
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نىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى "مۇجاھىدالرغا خىزمەت قىلىش ئورگىنى" مانا بۇ    

 تۆۋەندىكىچە:

د كەتلىرىنى خەلقئارالىق جىھاىئافغانىستاندىكى ئىسالمى جىھاد ھەر

  ش؛كەتلىرىگە ئۆزگەرتىىھەر

دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى 

مۇسۇلمانالرنى بۇ مۇبارەك جىھادقا 

 ؛قاتنىشىشقا دەۋەت قىلىش

 ،سۆزلەشخۇتبە مەسجىدلەردە  

خاس  ۇرىدىغانجىھادقا قىزىقت

 (كىشىلەر ېسىلئالىيجاناب ئ)الرنىڭ ئافغان سۆزلەش، ېكسىيەلەرنىل

مانا بۇ ئافغان ھەمدە ش ئىكەنلىكىنى پۈتكۈل ئالەمگە نامايان قىلى

 ؛ ېرىشب  تەسۋىرلەپئەڭ گۈزەل سۈرەتتە  ۇرلۇقىنىبات ۇجاھىدلىرىنىڭم

 ەيخش ، تارقىتىش ۇنلىرىنىئۇرۇش يالقئىسالمى ۋە  ۇرنىلىجىھاد ژ

ىھاد كىتابالر، تەشۋىقاتالر ئارقىلىق ج قىلغان ەشرئابدۇلالھ ئەززام پاكىستاندا ن

 مەسىلىسىنى تونۇشتۇرۇش...

: جىھاد قوماندانلىرىنى مەشىقلەندۈرىدىغان ساھەسىدەتەربىيە -تەلىم

قۇرۇپ چىقىش، گەمىلەردە مەكتەپلەرنى ئىچىش،  ھەربىي مەشىق الگىرىنى

 رەكتەربىيە مەركەزلىرىنى قۇرۇپ چىقىش، زەمبى-مىندا تەلىمېئۇرۇش ز

.. ېسىشبئاۋازى ئاستىدا قۇرئان كەرىم باسمىخانىلىرىنى ئىچىش ۋە كىتابالرنى 

 بېسىلغاندانە قۇرئان كەرىم 8011يىلى -8811قاتارلىق ئىشالرنى قىلدى. 

 . لدىبېرىبولۇپ كۆپىنچىسى ئافغانىستاندىكى مەكتەپلەرگە تارقىتىپ 

 سېلىشۋە ئۇالرنى يولغا  تەييارالشتۈلۈك –ئوزۇق  مۇجاھىدالرغا

 .ياراقالر بىلەن تەمىنلەش ..-ئالدىنقى سەپتىكىلەرنى قورال  ھەمدە
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ۇ بئۇرۇشتا شەھىد بولغانالرغا ۋە يارىالنغانالرغا كۆڭۈل بۆلۈش: يەنى  

 ،ۇخارت ،ئافغانىستاندا بەش دوختۇرخانا قۇرۇپ چىقتى. ) يەنى: جاجى ئورگان 

رلىق بەش جايدا دوختۇرخانا بىنا قۇرۇپ بەنجەشىر( قاتا ،فارياب  ،غەزنى

 خانا ۋە يەرلىكىبىتەجر ەركىزىمۇكەررەم دوختۇرخانىسى ۋە م-مەككە چىقتى.

... قۇرۇپ چىقتى ۇنلىرىنىكۆرۈش ئور ېسەلك ئۇسۇلدا 

 (نۇرغۇن تەرەپلەرگە تەڭ كۆڭۈل بۆلدى.قاتارلىق 

ان بۇ ئورگ :شەھىدلەرنىڭ ئەۋالدلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈش 

ا غبالىالر ۋە تۇل ئايالالر ېتىمي»ئافغانىستاندا 

ىق پاراۋانل ېتىمالرۋە ي «ىنىئورگغەمخورلۇق قىلىش 

  قىلدى. ەسىستمەركىزى 

 ..روھىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش. قېرىنداشلىقئافغان مۇجاھىدلىرىنىڭ    

 .روھى بىلەن تاۋالپ چىقىش..بارلىق جىھادى كۈچلەرنى ئىسالم 

ۋە  قىلىش تەسىسچۈن ئۆلىماالر ئورگىنى پەتىۋا چىقىرىش ئۈ   

.. . بېرىش رەددىيەمۇجاھىدالرنىڭ روھىنى ئۇرغۇتۇش ۋە بۇزۇق پىكىرلەرگە 

 قاتارلىق نۇرغۇنلىغان تەرەپلەرگە تەڭ كۆڭۈل بۆلدى.

تنىڭ جامائەمانا بۇ ئىشالرنى قىلىشتا بارلىق ئابدۇلالھ ئەززام شەيىخ 

 .ۇپ ماڭغان ئىدىئالدىدا ئۈلگە بول

شەيىخ ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ دەۋەت ۋە جىھاد توغرىسىدىكى ئەڭ 

 تۆۋەندىكىچە: مەشھۇر سۆزلىرى

ۆز باتۇرالر ئۆزلىرىنىڭ ئىسسىق قانلىرى بىلەن ئ ھەقىقىيشۈبھىسىزكى، 

چىقىدۇ ھەمدە ئۆزلىرىنىڭ جەسەتلىرى بىلەن  يېزىپئۈممىتىنىڭ تارىخىنى 

 قىلىدۇ. نامايان شەۋكىتىنى-شانۇئۆزلىرىنىڭ يۈكسەك 
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مەن شۇنى كۆردۈمكى، ئۈممەت ھاياتىنى 

ئەڭ خەتەرلىك  ۇچرىتىدىغانھاالكەتكە ئ

 ڭنىباياشاتلىق بولۇپ، ئۇ ئۈممەت ېسەلك

 ،ئۆلتۈرىدۇ ۇرلۇقىنىھاياتىدىكى بات

ئىنساندىكى ئەركەكلىك غۇرۇرىنى يوقىتىدۇ، 

 يوقىتىدۇ. شىجائەتنى ئۆلتۈرۈپ، ئادەمگەرچىلىكىنى-غەيرەت

اتىنىڭ ھاي نىڭمۇسۇلمانھەربىر بىلەن جىھاد قىلىش اللە يولىدا جانلىرى 

ش تۇئۈممەتلەرنى قورقۇنىڭ ئۇ تاغۇتالرچۈنكى  دۇر.بىر قىسمى زۆرۈر

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بىناسى پەقەت شىر يۈرەك قىلىدۇ.  ئازاد ىسىدىنۋەھىم

 دۇ.ىجانلىرىنى پىدا قىلىش ئارقىلىقال قۇرۇپ چىققىلى بول ئەزىمەتلەر

شەھىدلەر ئۈممەتلەرنىڭ تارىخىنى يازىدۇ، چۈنكى ئۈممەتلەرنىڭ 

شەھىدلەر بۇ دىننىڭ دەرىخىنى قۇرۇپ  .يېزىلىدۇتەر بىلەن -تارىخى قان

مۇھاپىزەت قىلىدۇ، چۈنكى، بۇ دىننىڭ دەرىخى قان بىلەن  كېتىشتىن

 ولىدۇ.ب ھەممىدىن ئەزىزىال اللە يولىدا جىھاد قىلغاند الرمۇسۇلمان .سۇغىرىلىدۇ

 ...تاللىدۇقيولى قىلىپ  لىقبىز ئۆلۈمنى ھايات

 

 نىڭ شەھىد بولۇشىئابدۇلالھ ئەززام  ەيخش
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 پىشاۋۇر شەھىرىدە شەھىد بولدى. نىڭئابدۇلالھ ئەززام پاكىستانشەيىخ 

 ەئالالھنىڭ دۈشمەنلىرى ئۇنى ئۆلتۈرۈشنى پىالنلىدى. نەتىجىدە ئۇ ھىجرىي

ئاينىڭ -33يىلى -3121 مىالدىيە)كۈنى-31ئېيىنىڭ  ەبىيەلئاخىريىلى ر-

جۈمە نامىزى ئوقۇش ئۈچۈن كېتىۋاتقاندا، ئىككى ئوغلى مۇھەممەد ( كۈنى-33

ە بولغان كۈنى دەپن ەھىدبولدى. مەرھۇم ش ەھىدۋە ئىبراھىم بىلەن بىرگە ش

قىلىندى. مېيىت ئۇزاتقۇچىالر ئۇنىڭ پاك قېنىدىن 

 33ۇ ئ ئىكەن؛ ىغانچىققان ئىپارنىڭ پۇرىقىنى پۇر

 دورا بىلەن پارتىلىتىلغان ۇچكىلوگىراملىق پارتالتق

بولسىمۇ، ئۇنىڭ جەسىتى بۇزۇلۇپ كېتىشتىن ساق 

قالغانلىقى بايقالغان، ھالبۇكى ماشىنا پارچىلىرى ھاۋادا 

 . چېچىلىپ كەتكەن ئىدى

ئابدۇلالھ ئەززام ئىسالمى جىھاد  ەيخش

 ەجرىبەۇ تب بولۇپقوماندان  ەجرىبىلىكئىگە ت ەجرىبىگەكەتلىرىدە مول تىھەر

 ۇۋەپپەقىيەتلەرنىغايەت زور م ى ھەرىكەتلەردەئارقىلىق جىھاد _ساۋاقالر

 قولغا كەلتۈرگەن ئىدى. 

مەرھۇم نەشرىياتتا بېسىپ تارقىتىلغان بىر قانچە كىتابلىرىدىن سىرت، 

ژۇرنال ماقالىلىرى، جۈمە -نۇرغۇنلىغان كىتاب، لېكسىيە ۋە گېزىت

 . خۇتبىلىرىدىن ئىبارەت ئىزناالرنى قالدۇرۇپ كەتتى

شى ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان ۇئوزۇق بولروھى ئۇ كىيىنكى ئەۋالدالرغا 

تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز  مىراسالرنى قالدۇرۇپ كەتكەن بولۇپ، ئۇ مىراسالر 

 ئىچىگەئالىدۇ:

ى مئابدۇلالھ ئەززام پەقەت قىلىچى بىلەنال جىھاد قىلغان ئەمەس، بەلكى قەلى

ھەدىسنى ھاياتىدا ئەمىلى -بولۇپ ئۇ قۇرئان بىلەنمۇ جىھاد قىلغان

تەتبىقلىغان ھەمدە جىھاد ئايەتلىرىنى ئەمىلى مەيدانالردا رېئال تەتبىقلىغان 

 ئىدى.
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 ئۇنىڭ كىتابلىرى تۆۋەندىكىچە:

 تەسىرى. الرنى تەربىيەلەشتىكى.ئەقىدە ۋە ئۇنىڭ ئەۋالد8

 كەلگۈسى..ئىسالم ۋە ئىنسانىيەتنىڭ 2

 .قىزىل راك.3

 لىرى.ىاللەنىڭ ئافغانىستاندىكى مۆجىز .شەپقەتلىك0

 .يوقالغان مۇنار5

 ئەيىن. پەرزمىنلىرىنى قوغداش ئەڭ مۇھىم ې.مۇسۇلمانالرنىڭ ز6

 .كارۋانغا قوشۇلۇڭ!7

 ئەخالقالر ۋە ئەھكامالر.-.جىھاد ھەققىدىكى ئەدەپ1

 ساۋاقالر ۋە ئىبرەتلەر.- ىبەتەجر ھەرىكەتلەردىكى  .ھازىرقى زامان جىھادى8

 ھەرىكەتلىرى جىھادى نىڭ .مۇسۇلمانالر81

 .كۆزنىڭ خۇرسەنلىكى88 

 .خاماس )تارىخى ئاساس ۋە ئەھدىنامە(82

-8.جەھەننەمنىڭ تۇنجى يولى ھەققىدە بىر قانچە كەلىمە سۆزلەر )83

 قىسىم(
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 ئۆلتۈرۈشنىڭ جىنايىتى.ناھەق مۇئمىن جاننى  ر.بى80

 . )ئۈچ قىسىملىق(دېڭىزلىرىدا.ئۇرۇش 85

ئىلىنغان ئاۋازلىق  ېنتىغاقىسىمدىن ئاشىدىغان ل 133. سانى31

(mp3ل)توپلىمى. ېكسىيەلەر 

 ېكسىيەلەر( ل3mpقىسىمدىن ئاشىدىغان سۈرەتلىك فىلىم)33.سانى 37

 توپلىمى.

. نۇرغۇنلىغان چەتئەل ۋە ئەرەب شەھەرلىرىنى ئايلىنىش جەريانىدا جىھاد 32

 توپلىمى. ېكسىيەلەرلئۈچۈن سۆزلىگەن نەچچە ئونلىغان 

يازغان، بولۇپمۇ  ژۇرنالالردا- گېزىتئابدۇلالھ ئەززام نۇرغۇنلىغان  شەيخ.88

سالمى ئى  قىلغان ئېالن ژۇرنىلىدا"جىھاد" قىلىپ تارقاتقان  پىشاۋۇردا نەشر

 الىلەرماق  سىدا يازغان نەچچە يۈز پارچەىتوغرتىش تارقى لىرىنىيالقۇن جىھاد

 .ىدىئ نۇرغۇنلىغان كىتابلىرى بار قىلىنمىغان نەشر تېخىۋە شەيىخنىڭ 

 

ىن ناملىق كىتابت« ۆجىزىلىرىشەپقەتلىك اللەنىڭ ئافغانىستاندىكى م»

 :تالالنمىالر
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نەسرۇلالھ ھەنىيف جامائىتىنىڭ قوماندانى ئۆمەر جىھاد ماڭا ئىسالمى 

ىڭ نبۇ قوماندان_ نىڭ ئۆيىدە بىر ۋەقەلىكنى سۆزلەپ بەردى. ئۆمەر مەنسۇر

 مۇھەممەد بولۇپ، ئۇ ئافغانىستاننى مۇھاپىزەت قىلىدىغان ئىسمى ەقىقىيھ

  قوماندانى ئىدى. ېرىنىڭالگ ەربىيرايونىدىكى ھ زەرمىت ئەرجۇن

راپ پۇ سېسىپئۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن جەسىتى ئۆزگىرىپ كەتكەن ياكى     

 كەتكەن بىرمۇ شەھىدنى كۆرمىدىم.

ئىتالر يەۋەتكەن  كوممۇنىستلىرىنى رۇسىيە   

بولسىمۇ، بىراق، مەن بىرمۇ شەھىدنى ئىت 

 كۆرمىدىم.چىشلىگەنلىكىنى 

مەن شەھىد بولغىلى ئىككى ياكى ئۈچ يىل    

ئاچتىم،  قەبرىسىنىبولغان شەھىدلەرنىڭ 

پۇراپ قالغان بىرمۇ  سېسىقجەسىتى ئۆزگىرىپ 

 . ئۇچراتمىدىمشەھىدنى 

مەن شەھىد بولغىلى بىر يىلدىن كۆپ بولغان بىر شەھىدنىڭ    

 .كۆردۈمقان ئىقىۋاتقانلىقىنى  يېرىدىنجاراھەتلەنگەن 

ماڭا ئىمام مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: مەن شەھىد ئابدۇل مەجىيد    

ارنىڭ ئۇنىڭ پۇرىقىنىڭ ئىپ ېيىنمۇقەتلى قىلىنىپ ئۈچ ئايدىن ك مۇھەممەد 

 .ۆردۈمتۇرغانلىقىنى كدەك پۇراپ پۇرىقى

مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: مەن اليكى  ھاجىيماڭا ئابدۇل مەجىيد 

ۇنىڭ ھازىر ئ ېيىنمۇئىمامى شەھىد بولۇپ يەتتە ئايدىن ك كەنتى مەسجىدىنىڭ

 .ۆردۈمتۇرغانلىقىنى ك  ۋاپات بولغاندەك
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 ززىنمۇئە ەيخمەجلىسىنىڭ ئەزاسى ش ېڭىشىشماڭا جىھاد ئىشلىرىنى ك

ەتتە ي ېگىدەمۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: شەھىد نەسار ئەھمەد توپا ت

 كەتمىگەن ئىدى.  ، جەسىتى ئۆزگىرىپ ېكىنئاي تۇردى، ل

ماڭا ئابدۇل جاببار نىيازىي مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: مەن 

ىڭ ، ئەمما ئۇالرنۆردۈمتۆت ئاي بولغان تۆت شەھىدنى ك _شەھىد بولغىلى ئۈچ

ساقاللىرى ۋە تىرناقلىرى ئۆسۈپ تۇرۇپتۇ. ئەمما -ئۈچىنىڭ بۇرۇنقىدەكال چاچ

بولسا يۈزىنىڭ بىر قىسمى ئازراق بۇزۇلۇپتۇ. ۋە يەنە  ۆتىنچىسىنىڭت

ۇنى بىز ئ ېيىنئابدۇ ساالم شەھىد بولۇپ يەتتە ئايدىن ك ېرىندىشىمق

 چىقاردۇق، ئۇ شۇ پىتى تۇرۇپتۇ. ەبىرىدىنق

ماڭا ئارسالن مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: تالىبۇل ئىلىم ئابدۇل    

بىر مۇجاھىد بىلەن  كئىسىملىشەھىد بولدى. مەن فەتھۇلالھ  بەسىير

 ېقىنالپفەتھۇلالھ ماڭا بىز شەھىدكە ي  قاراڭغۇدا ئۇنى ئىزدەپ كەلدىم.

 . ېدىقاپتۇق، چۈنكى مەن تولىمۇ ياخشى بىر خۇشپۇراقنى پۇراۋاتىمەن د

ەگىشىپ ئاشۇ پۇراققا ئ مەنمۇ شۇ پۇراقنى پۇراشقا باشلىدىم. شۇنىڭ بىلەن بىز

باردۇق. مەن قاراڭغۇدا ئۇنىڭ جاراھىتىدىن  تىپېي ېشىغاشەھىدنىڭ ق ېلىقىھ

 .ۆردۈمك دەك جۇالالۋاتقانلىقىنىقاننىڭ رەڭگىنى نۇرچىقىۋاتقان 

ماڭا مەۋلەۋى ئارسالن مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ .. ۇ باستى.قئارسالننى ئۇي

مەۋلەۋى ئارسالن شاھىت كو ئۇرۇشى داۋامىدا ئون مىنۇت ئۇخالپ   بەردى:

 ستىمىزگە ھەممە تەرەپتىن بومبىالر چۈشمەكتە ئىدى.قالدى، بىزنىڭ ئۈ

مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: دەبكى ئۇرۇشىدا بىزگە  رەھمانماڭا ئابدۇ 

تانكىالر ھۇجۇم قىلدى، بىزگە ھۇجۇم قىلغان تانكىالر ۋە قورالالرنىڭ سانى 

 چۈشۈۋاتقانئىدى. ئۈستىمىزگە  ئارىلىقتاگىچە بولغان 211دىن 851

 ىھېچنېمىننىڭ كۆپلىكىدىن مۇجاھىدالر ئىككى ياكى ئۈچ كۈن بومبىالر

تى ىئاڭلىيالمىغان ئىدى. ئۇرۇش داۋامىدا بىزنى ئۇيقۇ باستى، بىز ناھاي
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ۇ ، ئ بېرىپ. مۇجاھىدالرنىڭ بىرى بىر تانكىغا زەربە ئۇخلىدۇقخاتىرجەم 

ىڭ ن. بۇ تانكا بىر بۆلۈك زاپاس ساقالنغان ماشىنىالرقويۇۋەتتىئوت  تانكىغا

ز بەش كەتتى. بى پارتالپئۈستىگە چۈشۈپ كەتتى. نەتىجىدە يەتتە ماشىنا 

 غەنىيمەت ئالدۇق. ماشىنىنى

 مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ  ماڭا ھىكىمەتيارنىڭ قوغدىغۇچىسى ئابدۇلالھ   

ئۇيقۇ باستى، مەن بۇنى اللەنىڭ  قېتىمنۇرغۇن  مېنىبەردى: ئۇرۇش داۋامىدا 

 نىئمىتى ۋە ماڭا بەرگەن خاتىرجەملىكى دەپ ئوياليتتىم.

ە بىزگ ۇسالرمەن ر ماڭا ئابدۇ رەشىد مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى:   

مۇجاھىدالرنى قاتتىق ئۇيقۇ باسقانلىقىنى  ېتىمھۇجۇم قىلىۋاتقاندا ئۈچ ق

ئەتراپىدا تاتلىق مىنۇت 1-3 ەن تەخمىن كۆردۈم. شۇنىڭ بىلەن مۇجاھىدالر

 ۇسالرئىرادە بىلەن ئورنىدىن دەس تۇرۇپ ر ېڭىچەئۇخلىدى، ئاندىن ي

 قىلدى. ەلىبەئۈستىدىن غ

 اللە مۇجاھىدالرنى مۇھاپىزەت قىلدى.

                     

ھەر ئادەمنىڭ ئەجىلىنى هللا ا نىڭ ئىزنىسىز ئۆلمەيدۇ،هللا )ھېچ كىشى ا

پۈتۈۋەتكەن )ئادەمنىڭ ئۆمرىنى قورقۇنچاقلىق ئۇزارتالمايدۇ، باتۇرلۇق 

 (541عمران:  )آل قىسقارتالمايدۇ(.(

                

 (44)يوسف:  ياخشى ساقلىغۇچىدۇر، ھەممىدىن مېھرىباندۇر(هللا )ا
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 مۆجىزىلەر مەيدانىدا يۈز بەرگەنجەڭ 

 

 ئۆتتى. ېسىپئۈستىدىن تانكا ب ۇھەممەدنىڭم ەختەرئ-3

مۇنداق بىر ئىشنى  جايدىكى ېگەند [غۇزنى شەلجىر]ماڭا مۇھەممەد 

ئۈستىدىن  ۇھەممەدنىڭم ەختەرمەن ئىككى كۆزۈم بىلەن ئ سۆزلەپ بەردى:

ئۆتكەنلىكىنى كۆردۈم، بىراق، ئۇ ئۆلمىدى. روسالر ئۇنىڭ تىرىك  ېسىپتانكا ب

تانكا  تىمېئۇنى ئىككىنچى ق ېلىپك ېنىپئىكەنلىكىنى كۆرۈپ كەينىگە ي

ئۆتتى، بىراق، ئۇ يەنىال ئۆلمىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۇنى  ېسىپبىلەن ب

ەنىال ي ، بۇ ئۈچ كىشىگە ئوق ئاتتى. ئۇۇتۇۋېلىپئىككى مۇجاھىد بىلەن بىللە ت

ئۆلمىدى. ئۈچ كىشى يەرگە يىقىلدى.ئىككىسى شەھىد بولدى. روس 

 يىنېقالدى. ئۇالر كەتكەندىن ك ېتىپچاڭ ئۆرلىتىپ ك-توپا  ۇنىستلىرىكومم

-لىېمۇھەممەد ئورنىدىن تۇرۇپ مۇجاھىدالرنىڭ قىشىغا قايتتى. ئۇ ھ ئەختەر

 جىھاد قىلىۋاتىدۇ.. ،ھايات ھەم

ۇنىڭ ، ئۇ ئىككى پاي ئوق ئ لېكىن، تېگىدۇاي ئوق نەسرۇلالھ غا ئىككى پ-2   

 چۈشىدۇ. يانچۇقىغا

مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: ماڭا  مەنجەلماڭا مۇھەممەد    

نەسرۇلالھ سۆزلەپ بەرگەن: ئۇ غۇزنىدا جىھاد قىالتتى. نەسرۇلالھغا ئىككى 

، ئۇ ئىككى پاي ئوق ئۇنى جاراھەتلەندۈرمەي ئۇنىڭ  ېكىن، لېگىدۇپاي ئوق ت

دالرغا مۇجاھى ېنىدىكىچۈشىدۇ. نەسرۇلالھ بۇ ئىككى پاي ئوقنى ي ۇقىغايانچ

 كۆرسەتتى. مۇجاھىدالر ئۇنى كۆردى.
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دوشكا) روسيەدە ئىشلەنگەن زەمبىرەك( ئوقى   ھەزرەت شاھنىڭ كۆزىگە-1   

 يان يەتكۈزمىدى.زى ېچقانداقتەگدى. بۇ ئوق ئۇنىڭ كۆزىگە ھ

ماڭا ئارسالن مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: ھەزرەت شاھنىڭ    

زىيان  ېچقانداقدوشكا ئوقى تەگدى. بۇ ئوق ئۇنىڭ كۆزىگە ھ  كۆزىگە

 يەتكۈزمىدى. پەقەت ئۇنىڭ كۆزى ئازراق قىزىرىپ قالدى.

 ئون تۆت بومبا.-3

مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ  ەئىممۇھەممەد نماڭا بەغماننىڭ قوماندانى    

بەردى: ئايروپىالن بىزنىڭ ئۈستىمىزگە ئون تۆت دانە بومبا تاشلىدى. ئون ئۈچ 

كىشىگە  داقېچقان، بۇ بومبىالر ھ ېكىنجايدا پارتىلىدى، ل ېقىنبومبا ئۇنىڭغا ي

 زىيان يەتكۈزمىدى.

 ئۆتەلمىدى. تېشىپئوق ئۇالرنىڭ بەدىنىنى -5

زامنىڭ ئۆزى( خوجا مۇھەممەدنىڭ كۆينىكىنى مەن )يەنى ئابدۇلالھ ئەز   

بومبا پارچىلىرىنىڭ تىشىۋەتكەنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم. ئۇنىڭ 

 يېرىمۇ، ئۇنىڭ بىرەر  لېكىنكۆينىكىدە بەش تۆشۈك بار ئىدى، 

 جاراھەتلەنمىگەن ئىدى.

 ىمھېچكئۈچ كىشى بولۇپ  چېدىرداكۆيۈپ كەتتى، بىراق، بىر  چېدىر-6   

 .يارىالنمىدى

د دىيننىڭ بىر تۇققىنى ئىبراھىم مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ ۇماڭا جاالل   

كۈنى بىزگە ئىككى دانە زەمبىرەك ئوقى -1ئاينىڭ -3يىلى -8813بەردى: 

 ېدىرداچ. بىراق، بىر كۆيدۈرۈۋەتتى چېدىرالرنىنۇرغۇن ئورۇنالردىكى  تېگىپ

 .يارىالنمىدى ھېچكىمئۈچ كىشى بولۇپ 



 ھەرىكىتى ئەرەب مىللەتچىلىكھازىرقى زامان 

25 
 

كىشى بىلەن بىرگە ئىدىم.  33مىنىڭ كىيىملىرىم كۆيۈپ كەتتى مەن  .7   

كىيىملىرى كۆيۈپ كەتتى، بىراق، ئۇالردىن بىرمۇ  ۆپىنچىسىنىڭئۇالرنىڭ ك

 كىشى يارىالنمىدى.

يىلى -3333 ەماڭا ئىبراھىم مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: مەن ھىجرىي

 ؛ئۇرۇشىدا ئىدىمبەجىي، خوست ، بىكىيتا كىشى بىلەن 33 ېيىداشەئبان ئ

 ۇنۇپس دۇربۇنبىزنىڭ ئۈستىمىزگە بومبىالر چۈشتى. يىراقنى كۆرىدىغان 

مەن )يەنى ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ   ،كۆيۈپ كەتتى نىم، ئىشتىكەتتى

ئۆز   ئىبراھىمنىڭ ئىشتىنىنى بومبا پارچىسى كۆيدۈرىۋەتكەنلىكىنى  ئۆزى(

بار. بىراق ئۇ  ېنىمدامىنىڭ ي ېلىمۇشتان ھكۆزۈم بىلەن كۆردۈم. ئۇ ئى

ىرى كۆيۈپ كىيىمل ۆپىنچىسىنىڭكىشىلەرنىڭ كيارىالنمىدى. شۇ مەيداندىكى 

 كەتتى، بىراق، ئۇالردىن بىرمۇ كىشى يارىالنمىدى.

 لېكىنۆتتى. ئ بېسىپئىبراھىمنىڭ ماشىنىسى بىر مىنانىڭ ئۈستىدىن  -1   

 .پارتلىتىۋەتتىكىنى ، بۇ مىنا تانىراق. بپارتلىمىدىمىنا 

كىشى زەرمىت  13ماڭا ئىبراھىم مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: بىز    

بولۇپ، ئۇالرنىڭ كىشى  133دۈشمەن  ەردىكىي ۇجايدا ئىدۇق. ئ ېگەند

تانكا، بىرونىك، يۈك توشۇغۇچى پاراخوتى بار ئىدى. شۇنداق بولسىمۇ دۈشمەن 

دانە بومبا، مىناميوت، 23ماشىنا، مەغلۇپ بولدى. بىز ئىككى تانكا، بىر 

-كىالشىنكوف غەنىيمەت ئالدۇق. بىز ئوق   مىڭ پاي ئوق، ئالتە دانە 13

ىدى. ئىسمى مۇھەممەد ئ ۇرنىڭ. شوپيولغا چىقتۇق ېسىپدورىالرنى ماشىنىغا ب

ۆتتى. مىنا ئ ېسىپبىر مىنانىڭ ئۈستىدىن بئىدىم. ماشىنا  ېنىدامەن ئۇنىڭ ي

مىنا   دەئۆتكەن ېسىپتانكا ب  شۇ مىنانىڭ ئۈستىدىن،  ېكىنپارتلىمىدى. ل

 تانكىنى پاچاقلىۋەتتى.

 نىوقىئئاربىجى  ېشىۋەتكەنمەن )يەنى ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ ئۆزى( ئوقالر ت  

زەمبىرەكنىڭ ئىچىدە بولۇپ مۇجاھىدالرنىڭ  ئوقئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم. بۇ 
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ىغان ىالنمىدى. يىراقنى كۆرىد، ئۇ يار ېكىنبىرى ئۇنى كۆتۈرۈپ تۇرغان ئىدى. ل

جامالىددىين ھەققانىنىڭ بىر تۇققىنى مۇجاھىد خەلىيلدە ئىدى.  دۇربۇن

 رىالنمىدى.ئۇ يا ېكىننىڭ ئەينىكى سۇنۇپ كەتتى، لدۇربۇنيىراقنى كۆرىدىغان 

ماڭا فەتھۇلالھ مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: ئوق زەرغىن  -33    

ينەك سۇنۇپ ئە ۇقىدىكىپ كەتتى. ئۇنىڭ يانچئۆتۈ ېشىپشاھنىڭ يانچۇقىنى ت

 كەتتى، دەپتەر كۆيۈپ كەتتى، بىراق، ئۇ يارىالنمىدى.

ماڭا فەتھۇلالھ مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: ئايروپىالن بومبا -33   

 ېچكىمئىچىدىكى ھ ېدىرچ كۆيۈپ كەتتى، بىراق، ېدىرتاشلىدى. چ

 يارىالنمىدى.

بومبا مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى:  ھمانئابدۇراماڭا قوماندان -33   

ىلىدى. پارت ېنىدائىككى پۇتى ئارىسىدا ۋە ئابدۇراھماننىڭ ي ڭئەقلى دىننى

 يارىالنمىدى. ېچكىمھ،  ېكىنل

ەللىلەر س بېشىدىكىمۇجاھىدالرنىڭ تانكىسى ئاستىدا مىنا پارتىلىدى،  -83

 .يارىالنمىدى ھېچكىم،  لېكىنئۇچۇپ كەتتى 

ماڭا فەتھۇلالھ مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى: فەتھۇلالھ ئىبراھىم    

بىلەن ھەسەن بارىينى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تانكا ئىچىگە كىردى. مىنا پارتالپ 

 يارىالنمىدى. ېچكىم، ھ ېكىنسەللىلەر ئۇچۇپ كەتتى ل ېشىدىكىب

 ماڭا ئابدۇل كەرىم مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى:  -80

ۇنىڭ . ئكۆردۈمچىقىۋاتقانلىقىنى  ئەلىنىڭقوماندان ئابدۇل  يېتەكچىمەن 

 .يارىالنماپتۇ، ئۇ  لېكىن. كۆيدۈرۈۋېتىپتۇكىيىملىرىنى ئوقالر 
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ماڭا ۋەردەكنىڭ قوماندانى مەۋلەۋى مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ  -85   

 كەنتنىڭماڭا ھۇجۇم قىلدى. مەن ئىككى  ئايروپىالن بەردى: سەككىز

 ىلومېتىرك، ئۇالر ئوتتۇرسىدىكى مۇساپە ئون كېتىۋاتىمەنپىيادە  ىدائوتتۇرىس

 كىشىلەرنى كۆرەتتىم. مىنىڭ ئايروپىالندىكىئىدى. مەن يارالنمىدىم، مەن 

 قورالىم بار ئىدى.
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 قۇشلارمۇ مۇجاھىدلار بىلەن بىر سەپتە

  

ۋە بۇ ئارقىلىق  كېلىدىغانلىقىئايرۇپىالنالردىن بۇرۇن قۇشالرنىڭ 

كەلگەنلىكىنى بىلىدىغانلىقى ئەڭ  ئايروپىالنالرنىڭمۇجاھىدالرنىڭ 

ىنىڭ سۈرىتى ئاۋازنىڭ سۈرىت ئايروپىالنالرنىڭخەۋەرگە ئايالندى.  ئىشەنچلىك

 روپىالنالرئايبولسىمۇ، بىراق، كېلىدىغان توغرائىككى ياكى ئۈچ ھەسسىسىگە 

ئاستىدا ئۇچۇپ ئۇالردىن بۇرۇن  ڭئايروپىالنالرنىكەلگەن ۋاقىتتا قۇشالر 

شۇلسا قو  . بۇ ۋاقىتتا مۇجاھىدالر توپلىنىدۇ. ئەگەر قۇشالرمۇ ئۇالرغا كېلىدۇ

 زەخمەتلەر كۆرۈلمەيدۇ. -زەخمەتلەر ئاز بولىدۇ ياكى زىيان-زىيان

 ماڭا بۇ ئىشالرنى سۆزلەپ بەرگەن كىشىلەر تۆۋەندىكىچە:

تى كۆپ قۇشالرنىڭ ىكۆپراق ناھاي ېتىمدىنق 33مۇھەممەد كەرىم: مەن 

 ... ېدىد-ۆردۈمكەلگەنلىكىنى كئايرۇپىالنالردىن بۇرۇن 

ئايرۇپىالنالردىن بۇرۇن جااللۇددىين ھەققانىي: ناھايىتى كۆپ قۇشالرنىڭ 

 ... ېدىد-ۆردۈمكەلگەنلىكىنى ك

ىنى كەلگەنلىكئايرۇپىالنالردىن بۇرۇن ناھايىتى كۆپ قۇشالرنىڭ  ئارسالن:

 ... ېدىد-ۆردۈمك

ئۇنىڭدىن باشقا مۇھەممەد شىيرىين، مەۋلەۋى ئابدۇل ھەمىيد، فەزلى 

ەيىد سمۇھەممەد، جان مۇھەممەد، خەييار مۇھەممەد، ۋەزىر باد شاھ، 

ئەھمەد شاھ، ئەلىجان.. قاتارلىقالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ناھايىتى كۆپ قۇشالرنىڭ 

 ....پ بەردىكەلگەنلىكىنى كۆرگەنلىكىنى سۆزلەئايرۇپىالنالردىن بۇرۇن 
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شەپقەتلىك اللەنىڭ »ئىبنى بازغا ئوخشاش  شەيخ، بۇ يەردە دېمەك   

 ناملىق كىتابنى ماختىغان كىشىلەرمۇ بولدى.« مۆجىزىلىرىئافغانىستاندىكى 

ۋە يەنە بۇ يەردە ئافغان مۇجاھىدلىرىدا يۈز بەرگەن خارىقى ئادەتلەر ۋە 

 دى.كىشىلەرمۇ بول دېگەنار ھەددىدىن ئارتۇق مۇبالىغە قىلىش ب كارامەتلەردە

 

 ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ ئەخالق پىرىنسىپلىرى

 

ئەرەبىيە قانىلى ئۇيۇشتۇرغان بىر سۆھبەتتە ھۇزەيفە ئابدۇلالھ ئەززام 

دادىسىنىڭ ئەخالق پىرىنسىپلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئۇنىڭ 

گەن دىن ئىيوردانىيە زېمىنىغا يۆتكەل“ھارىسىيە تۇلسىيلە”جىھاد سەپىرى ئۇ 

چاغدىن باشالنغان، ئۇالر ئىيوردانىيە ۋادىلىرىدا الگېر ۋە بازىالرنى قۇرغان. 

سىز پەلەستىن ئازادلىق تەشكىالتىنىڭ تۇتقان يولىغا ئوخشىمايدىغان 

تەشكىالتالرغا قاراپ بېقىڭ، ئۇالرنىڭ بىرى ئىيوردانىيە زېمىنىدىن 

 دە، ئىسرائىلىيە كۈچلىرى جاۋاب-گە قارىتىپ ئوق چىقىراتتىئىسرائىلىيە

قايتۇرۇپ، بىگۇناھ قورالسىز پۇقراالردىن كۆپ قىسىم كىشىلەرنى قىرغىن 

قىالتتى. مەرھۇم دادام بولسا ئىيوردانىيە زېمىنىدىن بىر تال ئوق ئېتىشنىمۇ 

ۋاھلىقى ۇرەت قىالتتى. ئۇالرنىڭ بارلىق ئىشلىرى ئىيوردانىيە ئارمىيەسىنىڭ گ

ئاستىدا دەريانىڭ ئارقىسىدا بولغان، ئۇالر پۇقراالرنى ۋە ئىيوردانىيە دەريا 

ۋادىلىرىدىكى يېزا ئاھالىلىرىنى ئۇرۇشنىڭ بااليىئاپەتلىرىدىن يىراق قىلىش 

ئۈچۈن، دەريادىن ئۆتۈپ، ئاندىن جەڭ مەيدانى ئىچىدە پائالىيەتلىرىنى 

ھى بەدىلىنى تۆلىگۈدەك ھېچ گۇنا قىالتتى. چۈنكى پۇقراالرنىڭ بۇ ئۇرۇشنىڭ

 .يوق ئىدى. بۇ بىرىنچى دەيدىغىنىم
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ئىككىنچىدىن: ئۇالر بىگۇناھالرنىڭ قېنىنى تۆكمەيتتى، دادام ئۆزىنىڭ 

املىق ن« فلسطين من القلب الى القلب حتى ال تضيع فلسطين والى االبد»

 كىتابىدا بۇ ھەقتە سۆزلەپ ئېيتىدۇ: 

 ناھايىتى ھۆرمەتلەيتتى، ھالبۇكى ئۇالر باشقا ئارمىيەسى بىزنى ئىيوردانىيە

قىسىم ياشلىرىنى ھۆرمەتلىمەيتتى، چۈنكى ئۇالر قوش ئۆلچەملىك يەنى 

لۈكچەك كىشىلەر بولۇپ، كىشىلەرگە زىيان يەتكۈزەتتى، يېزا ئاھالىلىرىگە 

زىيان ساالتتى، قولىدا قورال يوق كىشىلەرگە ئەزىيەت بېرەتتى، ئۇالرنىڭ 

لىرىنى مال-ىلىق قىالتتى، يەنە بەزىسى كىشىلەرنىڭ پۇلبەزىسى بۇالڭچ

ئوغرىاليتتى. ھالبۇكى دادامالر جىھاد پائالىيەتلىرىگە كېتىۋېتىپ، ئىيوردانىيە 

ئارمىيەسى تەكشۈرۈش پونكىتلىرى ئۇالرنى توختىتىپ تەكشۈرگەندە، ئۇالرغا 

ىپ لساالم بېرەتتى ۋە: شەيخلەر سىلەرگە كەلسەك، سىلەرنى بېشىمىزغا ئې

ھۆرمەتلەيمىز، چۈنكى بىز سىلەرنىڭ راستچىل، ئىخالسمەن 

ئىكەنلىكىڭالرنى ۋە ئىيوردانىيەدىكى ھۆكۈمەت ئورگانلىرى بولسۇن ياكى 

بىگۇناھ كىشىلەر بولسۇن ھېچكىمگە زىيان يەتكۈزۈش نىيىتىڭالرنىڭ 

 .يوقلىقىنى بىلىمىز، دەيتتى

 

 ئۇ قاتناشقان مۇھىم ئۇرۇشالر

 

تۇپراقلىرى گۇۋاھلىق بەرگەندەك، پەلەستىن تۇپراقلىرىمۇ بىز ئافغانىستان 

گۇۋاھلىق بەرگەن مەشھۇر مۇجاھىدالرنىڭ بىرى ھەققىدە توختىلىۋاتىمىز، ئۇ 

پەقەت قورال كۆتۈرۈپال جىھاد قىلمىغان، بەلكى مۇسۇلمانالرغا بۇ كۆمۈلۈپ 

رىنى ىقالغان پەرزنى ئەسلىتىش ئۈچۈن، تىلى بىلەنمۇ جىھاد قىلىپ دۇنيا ئەلل

 . ئابدۇلالھ ئەززامدۇر شەھىد-ئايلىنىپ چىققان. ئۇ مۇجاھىد بولسىمۇ
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شەيخ پەلەستىن زېمىنىدا بەزى ھەرىكەتلەرگە قاتناشقان بولۇپ، ئۇنىڭ 

الھ ئابدۇل شەھىدمۇھىملىرىدىن: يېشىل بەلباغ ئۇرۇشى بولۇپ، ئۇنىڭغا 

ۇ مۇسئەب ەبئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرى بىلەن قاتناشقان ۋە قېرىنداشلىرىدىن ئ

ەن. شىمالى ۋادى رايونىدا يۈز بەرگ ئىيوردانىيەنىڭسۈرىي يارىالنغان. بۇ ئۇرۇش 

ئۇرۇشى. بۇ ئۇرۇشقا ئالتە  ئىيۇل-5يىلىدىكى -8871ئىككىنچىسى: 

مۇجاھىد قاتناشقان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئەبۇ ئىسمائىل ھەمەۋى، 

وچۇق قالر بار ئىدى. ئۇالر ئئىبراھىم بىن بەللە ۋە بىالل پەلەستىنىي قاتارلى

يەردە ئىككى تانكا ۋە مىنا تازىلىغۇچى پاراخوتنىڭ ئالدىنى توسىغان ئىدى. 

ئىسرائىلىيە مۇداپىئە مىنىستىرى موشې دايان كانادالىق ۋە ئامېرىكىلىق ئىككى 

ئاالھىدە مۇخبىرنى چېگرا تەرەپتە ئايالندۇرۇپ، ئۇالرغا پىدائىيلىق 

شقانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئەۋەتكەن ئىدى، ھەرىكەتلىرىنىڭ ئاخىرال

ئۇشتۇمتۇت ئالالھنىڭ قوشۇنلىرى گويا يەر ئاستىدىن چىققان مۇسۇلمان 

بىر ئىككى مۇخ ھېلىقىبومبىالرنى ياغدۇرىدۇ، -جىندەكال پەيدا بولۇپ، ئوق

ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكىنى  82 ئوفىتسېرالردىن-يارىلىنىدۇ. يەھۇدىيالر ساقچى

، لېكىن دۈشمەن تەرەپتىن ئۆلگەنلەر بۇنىڭدىن خېلىال كۆپ ئېتىراپ قىلغان

يىلى -8871بولىدۇ. لېكىن  دھىەئىدى. بۇ ئۇرۇشتا ئۈچ قېرىنداش ش

ئابدۇلالھ ۋە ئۇنىڭ  شەھىدسېنتەبىردە يۈز بەرگەن ۋەقە شەيخ 

قېرىنداشلىرىنىڭ پەلەستىن زېمىنىدا جىھادنى داۋامالشتۇرۇشىغا توسالغۇ 

لىدۇ، ئەگەر ئۇنداق بولمىغاندا ئۇالر يەھۇدىيالرغا ئاشكارا بولىدۇ، چېگرا تاقى

يەتكۈزۈپ كېلىۋاتقان ئۇرۇشنىڭ بااليىئاپەتلىرىنى تېخىمۇ تېتىتىپ قويغان 

 . بوالتتى

 

 ئۇنىڭ جىھادى
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شەيخ ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ ئافغانىستاندىكى جىھاد ھەرىكىتىدە چوڭ رولى 

ئەرەب ئەللىرىدىكى ئۇالرنى بار ئىدى. ئۇ ئافغان مۇجاھىدلىرى بىلەن 

قوللىغۇچىالر ئوتتۇرىسىدا ئاالقە چەمبىرى بولغان ئىدى، شۇنداقال مۇھاجىرالر، 

ۋە  تەربىيە، ساغالملىق-ئافغان مۇجاھىدلىرى ۋە ئۇالرنىڭ بالىلىرىنى تەلىم

مۇالزىمەتلەر بىلەن تەمىنلەش -خىل ياردەم-ئەسكىرى جەھەتلەردىن خىلمۇ

رگە سەپەرۋەرلىك قىلغانىدى. ئۇ يەنە جىھاد ئۈچۈن كۆپ پائالىيەتلە

خەۋەرلىرىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن، ئايلىق تەشۋىقات مۇنبىرى سۈپىتىدە جىھاد 

ئۇرۇش يالقۇنى ”رىسالىسى ژۇرنىلىنى تەسىس قىلغان، ھەمدە يەنە 

نى تەسىس قىلغان بولۇپ، بۇ ھەپتىلىك ئۇقتۇرۇش بولۇپ، “ئۇقتۇرۇشى

 .گەن يېڭى ئىشالرنى ئۆز ئىچىگە ئاالتتىئافغانىستان ساھەسىدە يۈز بەر

شەيخ ئابدۇلالھ ئەززام رۇسقا قارشى نۇرغۇن ئۇرۇشالرغا قاتناشقان بولۇپ، ئۇ 

يىلى مۇبارەك -8817/م8011ئۇرۇشالر ئىچىدىكى ئەڭ قاتتىق بولغىنى ھ

رامىزان ئېيىدا يۈز بەرگەن جاجى ئۇرۇشىدۇر، )بۇ ئۇرۇشتا( نۇرغۇن ئەرەب 

بىلەن بىر سەپتە بولۇپ، ناھايىتى قەھرىمانلىق  مۇجاھىدالر ئۇنىڭ

بولۇپ يىقىلغان ئىدى. دوكتور  دھىەكۆرسەتكەن، بەزىلىرى ئالالھ يولىدا ش

ئابدۇلالھ ئەززام ئافغانىستاندىكى مۇجاھىدالر خىزمىتى ئىشخانىسىنىڭ 

ئىدى، ئۇ ئافغان جىھادىي قوماندانلىرىنىڭ  مۇدىرلىقىغا تەيىنلەنگەن

ۆرمىتىگە سازاۋەر بولغانىدى، شۇنداقال ئافغانىستاندا جىھاد ئىشەنچىسى ۋە ھ

ئەرەب يۇرتلىرىدىن بارغان ياشالرنىڭ -خىل ئىسالم-قىلىش ئۈچۈن خىلمۇ

 .سۆيگۈسىگە ئېرىشكەنىدى
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 شەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ سۆزلىرى

 

  ئەركەكلەرنىڭ قانچىلىكلىكى سۆز مۇنبەرلىرىدە ئەمەس، بەلكى

 .گەۋدىلىنىدۇ كۈرەش مەيدانلىرىدا

  جىھاد ھەقىقەتەن يەر يۈزىنىڭ ياخشىلىنىشى ۋە دىنى سىمۋولالرنى

 .قوغداشنىڭ بىردىن بىر كاپالىتى

  جىھاد ھاياتى ئەڭ شېرىن ھاياتتۇر، جاپالىق تۇرمۇشقا چىداپ

 .ھاالۋەتلىك ياشاشتىن گۈزەلدۇر-بەرداشلىق بېرىش ھۇزۇر

 رىدۇ، نۇرغۇن جىھاد ھاياتى روھنى تاۋاليدۇ، قەلبنى سۈزۈلدۈ

 . ئۆلچەملەرنى ئۆزگەرتىدۇ

  ئەي مۇسۇلمانالر! جىھاد سىلەرنىڭ ھاياتىڭالردۇر، جىھاد سىلەرنىڭ

كۈچۈڭالردۇر، سىلەرنىڭ كېلەچەكتىكى مەۋجۇتلۇقۇڭالر جىھادقا 

 . باغالنغان

 ا تاماش-ئۆزىنىڭ جىھادقا چىقمىغانلىقىنى ئاقالپ يۈرۈش ئويۇن

 . ئوينىغانلىقتۇر

 ى جىھادسىز، ئۇرۇشسىز، قان تۆكمەي ۋە تەنلەر ئالالھنىڭ دىن

پارچىالنمايمۇ غەلىبە قىالاليدۇ دەپ ئويالپ قالغانالر 

 خاتاالشقۇچىدۇر، بۇ دىننىڭ تەبىئىتىنى بىلەلمىگەنلەردۇر
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 ئالىمالرنىڭ ئۇنىڭ ھەققىدە دېگەن بايانلىرى

 

بولۇپ، ئۇ  ەدھىيەلىگەنئابدۇلالھ ئەززامنى م ەھىدئالىمالر شەيخ ش

توغرىلىق ۋە ئۇنىڭ پەلەستىندىكى يەھۇدىيالرغا قارشى جىھادى، ئاندىن 

ئافغانىستاندىكى جىھادى توغرىلىق باياناتالرنى ئېالن قىلغان. خاماس 

ھەرىكىتى مۇنداق دېگەن: شەيخ ئابدۇلالھنىڭ ئۆزى سۆيگەن، ئازادلىقى 

تىندە ولغان پەلەسئۈچۈن قولىدىن كېلىشىچە جىھاد قىلغان، ئىسرا زېمىنى ب

 دھىەئەمەس، بەلكى جىھاد زېمىنى بولغان ئافغانىستانغا يېقىن يەردە ش

بولغانلىقى يەھۇدىيالرنىڭ پەلەستىننى قامال قىلغانلىقىغا بېرىپ تاقىلىدۇ، 

ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرى بولغان يەھۇدىيالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن 

 قامالنىڭ دەردىنى تارتىپ پەلەستىننىڭ سىرتىدا تۇرۇۋاتقان مۇجاھىدالر بۇ

يىللىرى ئىسرا زېمىنى شەيخ -3173، 3111، 3112كەلمەكتە. 

قىلغان  دا جىھاد«شەيخلەر بازىلىرى»ۋادىلىرىدىكى  ەئابدۇلالھنى ئىيوردانىي

ئىدى، شەيخ چىن كۆڭلىدىن پەلەستىندە  ۇغانسادىق مۇجاھىد دەپ تون

ۇپ، ئۇ پەلەستىن ۋە بولغان بول دھىەجىھاد قىلىشقا تەلپۈنگەن ھالدا ش

پەلەستىن مۇجاھىدلىرىنى قەلبى، قەلىمى ۋە تىلى بىلەن ئەسلەپ تۇرغان 

 . ئىدى

ئۇستاز ھەيدەر مۇستافا ئېيتىدۇ: ئابدۇلالھ ئەززام گەپ قىلغاندا، ئۇ ماڭا 

گويا ئېگىز كۆتۈرۈلگەن دولقۇن كەبى كۈچلۈك كۆرۈنەتتى، ئۇنىڭ ئىچىدە 

اشاش مىزانى چىڭ تۇرۇش، مۇستەھكەملىك، قورقماس بىر يۈرەك بار. ئۇنىڭ ي

ساقالش، ئوتتۇرھال بولۇشتۇر. ئۇ ئۆز نەپسىگە ھاكىم بولۇشقا  ەڭپۇڭلۇقىنىت

-راھەت ۇرۇزتىرىشاتتى، دۇنيانىڭ ھۆكۈملىرىگە پەرۋا قىلمايتتى، ھەقىقىي ھ

پاراغەتتە ئەمەس، بەلكى ئىزچىل جىھاد قىلىش ۋە زېمىن يۈزىدە ئالالھنىڭ 

 .مۇشەققەت بىلەن بەرپا قىلىشتا دەپ ئىشىنەتتى-دىنىنى جاپا
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 شەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ نەسىھەتلىرى

  

 ەقىير بەندىسى ئابدۇلالھ يۈسۈپ ئەززام نەسىھەتلىرى:فاللەنىڭ      

 يەكۈنى ) بۇ مىالدى-82 ئېيىنىڭيىلى شەئبان -8016ھىجىرىيە 

ۋە  ئەتىگەن(  كېلىدۇ توغراكۈنلىرىگە -21ئاينىڭ-0يىلى -8816

ھەققانىينىڭ ئۆيىدە بۇ  جااللىددىن شەيخئاخشاملىرىدا باتۇر قوماندان 

 يېزىۋاتىمەن.سۆزلەرنى 

اللە يولىدا جىھاد قىلىش ئىشتىياقى ھاياتىمنى، روھىمنى، قەلبىمنى، 

تۇيغۇلىرىمنى كونترول قىلىۋالدى. ھەقىقەتەن، ئۆزىنىڭ مۇھكەم - ېسھ

ئايەتلىرى بىلەن بۇ دىندىكى جىھادنىڭ قىيامەتكىچە بولغان ئاخىرقى 

ھۆكۈملىرىنى بايان قىلىپ بەرگەن سۈرە تەۋبە قەلبىمنى قاتتىق سىقماقتا، 

نىڭ رپارە قىلماقتا ئىدى. مەن ئۆزۈمنىڭ ۋە بارلىق مۇسۇلمانال-روھىمنى پارە

مىغانلىقىنى تولۇق ئادا قىل ەسئۇلىيىتىنىاللە يولىدا جىھاد قىلىش ئالدىدىكى م

 .ا ئىدىمقىلماقت ېسھ

 جىھاد ئايەتلىرىنى مەنسۇخ ئىلگىرىكىھەقىقەتەن، ئۆزىدىن 

قىلىدىغان )يەنى، ئەمەلدىن قالدۇرىدىغان( قىلىچ ئايىتى بولسا اللە يولىدا 
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 ۋاتقانكۆرۈتاماشا ئورنىدا –ئويۇن  رنىئايەتلە توغرىسىدىكىئۇرۇش قىلىش 

ياكى مۇھكەم ئايەتلەرنى تەئۋىل قىلىۋاتقان ياكى ئۇ ئايەتلەرنى ھۆكۈمى 

مەزمۇنىدىن بۇرمىالشقا جۈرئەت  ئۆزگەرمەيدىغان قەتئىيبولغان ۋە  قەتئىي

 ۋە كەسكىن جاۋابتۇر. رەددىيەقىلىۋاتقان ھەرقانداق كىشىگە كەسكىن 

 ۋەندىكىچە:قىلىچ ئايىتى بولسا تۆ

63 

)مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك، سىلەرمۇ ئۇالرغا قارشى 

ەنى تەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر )يهللا بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر. بىلىڭالركى، ا

نىڭ ئەمرىنى بەجا كەلتۈرۈش، مەنئى قىلغان ئىشلىرىدىن چەكلىنىش هللا ا

نىڭ ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشەنچىدە هللا تىن قورققۇچىالرغا اهللا بىلەن ا

 بولۇڭالر( (

  

5

شرىكالرنى ))ئۇرۇش قىلىش( ھارام قىلىنغان ئايالر ئۆتۈپ كەتكەندە، مۇ

قەيەردە ئۇچراتساڭالر، شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، 

ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى كۆزىتىپ تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا، ناماز 

بە )تەۋهللا ئوقۇسا، زاكات بەرسە، ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر، شۈبھىسىزكى، ا

 چىدۇر، رەھىم قىلغۇچىدۇر(قىلغۇچىالرغا( مەغپىرەت قىلغۇ
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ويۇن ئدۇنيانىڭ ئەرزىمەس  قانالر،اللە يولىدا جىھادقا چىقىشتىن باش تارت   

للەنىڭ اغانالر، رازى بول چىقماسلىققائۈچۈن اللە يولىدا ئۇرۇشقا  تاماشىلىرى–

 بىز قۇرئان ئايەتلىرى ئارقىلىق ...گەنلەرتاماشا ئورنىدا كۆر–دىنىنى ئويۇن 

 بۇنداق كىشىلەردىن يۈز ئۆرۈشكە بۇيرۇلدۇق.

07

 ككۈلكە قىلىۋالغان، دۇنيا تىرىكچىلىكىگە ئالدانغانالرنى تەر -)دىننى ئويۇن 

 ئەت.(

 

نى بىلەن ئىچ پۇشۇقى  ئارمانالر-جىھادقا تەييارلىق قىلماستىن قۇرۇق ئارزۇ 

 .رئىنتىلمەيدىغان ئىرادىسىز كىشىلەرنىڭ ئىشىدۇ چوققىغاچىقىرىش يۈكسەك 

 مرادهاالأجسا  تمن تعب                   كبارا النفوس وإذاكانت

ئىنسان نەپسىنىڭ يوغىنىغانسىرى ئىنسان جىسمىنىڭمۇ  ېئىردابۇ ش 

 لىنغان. دىغانلىقىنى بايان قىپ يوغىنايئارمانلىرىغا ئەگىشى-نەپسىنىڭ ئارزۇ

بولۇپ ياشاشنى ۋە ئۇنى ئاۋات  قوشناشۈبھىسىزكى، مەسجىدى ھەرامغا 

 قىلىشنى اللە يولىدىكى جىھاد بىلەن تەڭ ئورۇندا قويۇشقا بولمايدۇ.
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9122

)سىلەر ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەشنى، مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات 

اد نىڭ يولىدا جىھهللا قا، ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ۋە اهللا قىلىشنى ا

ر نىڭ نەزىرىدە ئۇالهللا قىلغانالرنىڭ )ئىمانىغا( ئوخشاش ھېسابالمسىلەر؟ ا

زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ.ئىمان ئېيتقانالرنىڭ، هللا ئەمەس. ائوخشاش 

 نىڭ يولىدا جىھادهللا ھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھەم جانلىرى بىلەن ا

نىڭ دەرگاھىدا ئەڭ كاتتىدۇر؛ ئەنە شۇالر )ساۋاب هللا قىلغانالرنىڭ دەرىجىسى ا

ئۆزىنىڭ  الرغاتېپىش بىلەن( مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر. پەرۋەردىگارى ئۇ

رەھمىتى، رازىلىقى ۋە جەننەتلىرى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ، ئۇالر 

ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ.  جەننەتلەردە مەڭگۈلۈك نېمەتكە ئېرىشىدۇ. 

 نىڭ دەرگاھىدا )ئۇالرغا( كاتتا ساۋاب بار (هللا شۈبھىسىزكى، ا

 

يىنكى كى ېيتقاندىنئىمان ئ(رضوان اللە عليهم )مانا بۇ ئايەتلەر ساھابىالر 

ئەڭ پەزىلەتلىك ئەمەللەر توغرىسىدا ئىختىالپلىشىپ قالغاندا نازىل بولغان 

 ئىدى. 

ىيىنكى ك ېيتقاندىنئىمان ئ  نىڭ بىرى: (رضوان اللە عليهم )ساھابىالر 

 دى.ېد-ئەڭ پەزىلەتلىك ئەمەل مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات قىلىش
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ىيىنكى ك ېيتقاندىنئىمان ئ  يەنە بىرى: نىڭ(رضوان اللە عليهم )ساھابىالر 

 . ېدىد-ئەڭ پەزىلەتلىك ئەمەل ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەش

ىيىنكى ك ېيتقاندىنئىمان ئ  يەنە بىرى: نىڭ(رضوان اللە عليهم )ساھابىالر 

 دى.ېد-نىڭ يولىدا جىھاد قىلىش هللا ئەڭ پەزىلەتلىك ئەمەل ا

ىش مەسجىدى ھەرەمنى ئاۋات مانا بۇ ئايەتلەر "اللە يولىدا جىھاد قىل

دىكى مەسىلە توغرىسى ېگەنقىلىشتىمۇ چوڭراق بولغان پەزىلەتلىك ئەمەل " د

 (م رضوان اللە عليه)تىكىستتۇر. بۇ ئايەتنىڭ چۈشۈش سەۋەبى ساھابىالر 
نىڭ بۇ مەسىلە ھەققىدە خاتالىشىپ كەتكەنلىكى سەۋەبىدىن بولغان. بۇ 

ۋە تەئۋىل قىلىشقا  ۇرۇۋېلىشقائايەتنىڭ چۈشۈش سەۋەبىنى خاسالشت

 بولمايدۇ، چۈنكى، ئۇنىڭ مەنىسى قەتئىدۇر.

زىنىڭ ئۆ )عبد اللە بن المبارك رحمە اللە (  مۇبارەك ئىبنى ئابدۇلالھ

 الھئابدۇل غا ئەۋەتتى؛ )فض يل بن عياض(مەشھۇر قەسىدىسىنى پۇدەيل 

 تۆۋەندىكىچە:  سىنىڭ قەسىدىمۇبارەك ئىبنى

  

 لعلمت أنك بالعبادة تلعب  … لو أبصرتنا يا عابد الحرمين 

 من كان يخِضب  جيَده  بدموعه .. فنحورنا بدمائنا تتخضَّب  

 أْو كان ي تِعب  خيَله  في باطٍل .. فخيولنا يوَم الصبيحِة تتعب  

 ريح  العبير لكم ونحن  عبير نا رَهج  السنابِك والغ بار  األطيب  
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 ٌح صادٌق ال يكذب  قوٌل صحي… ولقد أتانا من مقاِل نبينا 

 ال يستوي وغ بار خيل الله في أنف امرٍئ ود خان  ناٍر تلَهب  

  ليس الشهيد  بميٍت ال ي كَذب  … هذا كتاب  الله ينطق بيننا 

 مەزمۇنى: شېئىرىنىڭبۇ 

ئى ئىككى ھەرەمدە ئىبادەت قىلغۇچى! ئەگەر سەن كۆزۈڭنى ئىچىپ ئوبدان   

قارىساڭ، سەن ھەرەمدە قىلىۋاتقان ئىبادىتىڭ بىلەن ئويۇن تاماشا 

 قىلىۋاتقانلىقىڭنى كۆرىسەن. 

ىمىزنى لىرنۇنى ياشلىرى بىلەن بويىغان بولسا، بىز بويلىرىنۇكىشىلەر بوي

 قانلىرىمىز بىلەن بوياۋاتىمىز.

ئۈچۈن چاپتۇرۇپ  خوشلۇقىىشىلەر ئاتلىرىنى بىھۇدە كۆڭۈل ك 

ۈزەل كۈنلەر گپارالق كەلگۈسىدىكى چارچىتىۋەتكەن بولسا، بىرنىڭ ئاتلىرىمىز 

 چارچاۋاتىدۇ. چېپىپئۈچۈن 

خۇش پۇراق   سىلەر خۇش پۇراقالرنى پۇراۋاتقان بىلەن بىزنىڭ

 توزان ۋە پاك توپىالردۇر.-نەرسىلىرىمىز چاڭ

راست بولغان بىرى سۆز كەلدىكى،  ھەقىقىيبىزگە پەيغەمبىرىمىزدىن 

لىرى ئاتالرنىڭ چاڭ توزان چېپىۋاتقاناللە يولىدا  كىرگەنئىنساننىڭ بۇرنىغا 

 تۈتەكلىرى ھەرگىزمۇ باراۋەر بولمايدۇ.-ئوتنىڭ ئىس كۆيۈۋاتقان  بىلەن

 اپنىڭ سۆزىگە قارئىبنى مۇبارەك سىز فەقىھ، مۇھەددىس ئابدۇلالھ

-دەپسەندە قىلىنىۋاتقان، قانالر تۆكىلىۋاتقان، مال ۇيئابر-باقمامسىز؟ يۈز
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مەسجىدى  ،مىندىن يوقىتىلىۋاتقان ۋاقىتتاېمۈلۈكلەر بۇالنغان، اللەنىڭ دىنى ز

  مۇبارەك ئىبنى ئابدۇلالھھەرەمگە قوشنا بولۇش ۋە ئۇنىڭدا ئىبادەت قىلىشنى 

ەپ د پۇشۇقىنى چىقىرىش-ئىچ پ،تاماشا قىلى-اللەنىڭ دىنى بىلەن ئويۇن

 ۇۋاتىدۇ.قويئوتتۇرىغا 

 «ئەيىن پەرزمىنلىرىنى قوغداش ئەڭ مۇھىم ېمۇسۇلمانالرنىڭ ز»مەن 

خۇل ئىسالم شەي قارىشىمنىڭ بۇ مەسىلىدىكى ېناملىق كىتابتا يازغىنىمدەك، م

 ۇزىدىغانبدىننى ۋە دۇنيانى  كېيىن ئېيتقاندىنئىبنى تەيمىيەنىڭ )ئىمان 

قارشى  دېگەنئىش يوق.(  زۆرۈرتاجاۋۇزچى دۈشمەننى چىكىندۈرۈشتىنمۇ 

 بىلەن ئوخشاشتۇر.

بۈگۈن اللە  –)اللە ئەڭ توغرىسىنى بىلگۈچى(–ھەقىقەتەن، مەن 

 ەركئەتكەن كىشى بىلەن ناماز، روزا، زاكاتنى ت ەركيولىدىكى جىھادنى ت

 مەن.يوق دەپ قاراي ەرقپ ېچقانداقھ ۇرىسىدائەتكەن كىشى ئوتت

مىن ئەھلى پۈتكۈل ئالەملەرنىڭ رەببى ېھەقىقەتەن، مەن ھازىر پۈتكۈل ز

 لىيەتمەسئۇچوڭ ئەڭ تارىخ ئالدىدىكى  كېيىنئاندىن  ،اللەنىڭ ئالدىدىكى

 دەپ قارايمەن. - تۇرۇۋاتىدۇئالدىدا 

ھەقىقەتەن، مەن مەيلى دەۋەت قىلىش بولسۇن ياكى كىتاب تۈزۈش 

بولسۇن ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ھەرقانداق  ئىشى تەربىيەلەشبولسۇن ياكى 

 ئېتىش تەركئىش اللە يولىدىكى جىھادنى  ھېچقانداقئىش بولسۇن 

 دەپ قارايمەن. -قىلىۋېتەلمەيدۇيوق  مەسئۇلىيىتىنى

مىندىكى ھەربىر ېھەقىقەتەن، مەن شۇنداق قارايمەنكى، بۈگۈن ز

دورا ۋە قورالالرنى -ئوق ،مۇسۇلماننىڭ گەدىنىدە اللە يولىدا جىھاد قىلىش

   بار. مەسئۇلىيىتىكۆتۈرۈش 
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قولىغا قورال ئالماستىن اللە  ،بولماي تۇرۇپ زۆرۈرىيىتى-ئۆزرەھىچقانداق 

لىكى ئەتكەن تەركھەرقانداق كىشى اللە يولىدىكى جىھادنى  ئۇچراشقانبىلە 

ھاد ىئۈچۈن اللەنىڭ ئالدىغا جىنايەتچى سۈپىتىدە بارىدۇ. ھازىر اللە يولىدا ج

 ئەيندۇر.  پەرزيوق ھەرقانداق مۇسۇلمانغا  ئۆزىرسىمىندىكى ېقىلىش ز

ئەتكەن كىشى اللەنىڭ ئالدىدا جىنايەتچىگە  تەركپەرىز ئەمەلنى 

ئۇ ئەمەلنى قىلغان كىشى  دېگەنئەمەل  پەرزئايلىنىدۇ. چۈنكى 

ئەتكەن  كتەرياكى ئۇنى  ئېلىنىدىغان ھېسابمۇكاپاتلىنىدىغان ۋە ئۇنىڭدىن 

 شى گۇناھكار بولىدىغان ئەمەلدۇر.كى

شۇنداق  –(بىلگۈچى توغرىسىنى ئەڭ اللە)– مەن ھەقىقەتەن،

ئەتكەنلىكى سەۋەبى بىلەن اللەنىڭ ئالدىدا ئەپۇ  ەركقارايمەنكى، جىھادنى ت

بولسا كۆزى كۆرمەيدىغان ئەماالر، ماڭالمايدىغان پۇتى  قىلىنىدىغان كىشىلەر

كىشىلەر ۋە ئەرلەر، ئايالالر، بالىالرنىڭ ئىچىدىن  ېسەلك توكۇر كىشىلەر،

 رىشقاېچارە تەدبىر تاپالمىغان كىشىلەر: يەنى، ئۇرۇش مەيدانىغا ب ېچقانداقھ

 ەردۇر.يولىنى بىلمەيدىغان كىشىل ېرىشقادىر بواللمايدىغان، ئۇرۇش مەيدانىغا ب

ى كمەيلى بۇ ئۇرۇش پەلەستىندە بولسۇن ياكى ئافغانىستاندا بولسۇن يا

راپ ھەمدە ئۇالرنىڭ قەبىھ قىلمىشلىرى يام بېسىۋىلىنغان تەرىپىدىنكاپىرالر 

 ەركتمىندىكى ھەرقانداق جايدا بولسۇن.. ھازىر كىشىلەر ئۇرۇشنى ېكەتكەن ز

 ئەتكەنلىكى سەۋەبى بىلەن گۇناھكاردۇر.

ھەقىقەتەن، مەن شۇنداق قارايمەنكى، بۈگۈن اللە يولىدا جىھاد قىلىشتا 

 ۇخسەترئورنى يوق. دادا بالىسىغا  بېرىشنىڭ رۇخسەتكىشىنىڭ  ھېچقانداق

 ەرزقئورنى يوق.  بېرىشنىڭ رۇخسەتئورنى يوق. ئەر ئايالىغا  بېرىشنىڭ

غا ئورنى يوق. ئۇستاز شاگىرتى بېرىشنىڭ رۇخسەتكىشىگە  قەرزداربەرگۈچى 

 رۇخسەت ئاستىدىكىلەرگەقول  ئەمىرئورنى يوق.  بېرىشنىڭ رۇخسەت

ھاجىتى يوق. مانا بۇ تارىختىن بۇيانقى پۈتكۈل ئۆلىماالرنىڭ  بېرىشنىڭ
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 ئېرىدىنئىجماسى بولۇپ بۇنداق ھالەتتە بالىسى دادىسىدىن، ئايالى 

سورىماستىن ئۇرۇشقا چىقىدۇ. قانداق كىشى بۇ مەسىلىدە چەكتىن  رۇخسەت

ھەددىدىن ئاشقان، زۇلۇم قىلغان، اللەنىڭ ھىدايىتىگە ئەمەس  ئاشۇرۇۋەتسە

ۇنىڭدا ئىش بولۇپ ئ ئېنىق ناھايىتىبۇ  ھاۋايى ھەۋىسىگە ئەگەشكەن بولىدۇ.

 شۈبھە يوقتۇر. ئۇنى بۇرمىالشقا، تەئۋىل قىلىشقا بولمايدۇ.-شەك ھېچقانداق

ھەقىقەتەن، مەن شۇنداق قارايمەنكى، بۈگۈن مۇسۇلمانالر 

 قىۋاتقانئې،  ئابرۇي-دەپسەندە قىلىنىۋاتقان بارلىق يۈز  تاندىكىئافغانىس

 ىكمەسئۇلىيەتسىزلبارلىق قانالر ھەققىدە سوراققا تارتىلىدۇ. مۇسۇلمانالر 

ر بىلەن بارلىق قانالردا كاپىرال ئېقىۋاتقانقىلغانلىقى ئۈچۈن ئافغانىستاندىكى 

لمانالرغا ئۆزىنى مۇسۇلمانالر ئافغانىستاندىكى مۇسۇ شىرىكتۇر. چۈنكى،

ئىچمەك - يېمەكقوغدايدىغان قورال، ئۆزلىرىنى داۋااليدىغان دوختۇر، 

ادىر ق بېرىشكەمۈلۈك، خەندەك كواليدىغان سايمانالرنى -مال سېتىۋالىدىغان

 ئىدى.

مۇنداق (552-2/555)ئەڭ چوڭ شەرھى دۇسۇقىنىڭ شەرھىسىدە 

 كەلدى:

ئىچمەك بولۇپ - يېمەكئارتۇق  ئېھتىياجىدىنقانداق كىشىدە » 

يەيدىغىنى يوق ئاچ قالغان كىشىنى كۆرسە ھەمدە ئۇنىڭغا تاماق بەرمەي ئۇنى 

ارتۇق ئ ئېھتىياجىدىنئۆلۈپ كەتسە، ئاشۇ   تاشالپ قويسا ۋە ئۇ ئاچلىقتىن

بولغان كىشى ئۇنىڭغا تاماق بەرگەن بولسا ئۇ ئۆلۈپ  ىكىئىچم- يېمەك

- مەكيېئارتۇق  ياجىدىنئېھتىكەتمەيتتى دەپ تەئۋىل قىلىنىپ، ئاشۇ 

ىيىتىنى د تۇغقانلىرىغابولغان كىشى ئاچلىقتىن ئۆلگەن كىشىنىڭ  ئىچمىكى

ايسى ھەرق ھەقتە بۇبىرىدۇ. ئەگەر بۇ كىشى قەستەن تاماق بەرمىگەن بولسا 

 ئىككى خىل رىۋايەت بار: مەزھەپلەردە
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غان كىشى بول ئىچمىكى- يېمەكئارتۇق  ئېھتىياجىدىنئۇنىڭ بىرى ئاشۇ 

 ئۇنىڭ دىيىتىنى بىرىدۇ. مۈلكىدىنئۆزىنىڭ خاس 

ولغان ب ئىچمىكى - يېمەكئارتۇق  ئېھتىياجىدىنئىككىنجىسى ئاشۇ 

 «ئۆلگۈچىنىڭ قىساسى ئىلىنىدۇ، چۈنكى ئۇ قاتىل  كىشىدىن

 ئېھتىياجلىرىنىبولمىغان  زۆرۈرھەۋەسلىرىنى، -شەھۋەتلىرىنى، ھاۋايى

قىلىۋاتقان بايالرنى قانداق  سەرپكلىرىنى بىھۇدە مۈلۈ-قاندۇرۇش ئۈچۈن مال

 ھە؟!-تۇرۇۋاتقاندۇكۈتۈپ  ئازاب، قانداق  ھېساب

 

شەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ بارلىق مۇسۇلمانالرغا قىلغان  

 نەسىھەتلىرى

 

 ئى مۇسۇلمانالر!!!  
 

ىڭالر ھۆرمىت -سىلەرنىڭ ھاياتىڭالر جىھاد قىلىشتۇر، سىلەرنىڭ ئىززەت   

ياكى  تۇرۇشۇڭالرجىھاد قىلىشتۇر، سىلەرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ 

جىھاد قىلىشقا يەنىال  مەۋجۇدىيىتىڭالرنى يوقۇتۇپ قويۇشۇڭالر

 ..مۇناسىۋەتلىكتۇر.

ئىسالم دەۋەتچىلىرىگە قىلغان شەھىد ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ 

 ىھەتلىرىنەس
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 ئى دەۋەتچىلەر!   

 

ئەگەر سىلەر قوراللىرىڭالرنى قولۇڭالرغا ئالمىساڭالر ۋە تاغۇتالر، كاپىرالر، 

زالىمالرنىڭ قول ئاستىدا ماكانلىشىپ قالساڭالر سىلەرنىڭ بۇ دۇنيادا 

قىممىتىڭالر بولمايدۇ. اللەنىڭ دىنى جىھاد قىلماستىن، ئۇرۇش  ھېچقانداق

قازىنىدۇ دەپ گۇمان قىلىدىغان  نۇسرەتقىلماستىن، قان تۆكمەستىن.. 

دىغان خىيال قىلى-بىلمەيدىغان قۇرۇق خام خاراكتېرىنىبۇ دىننىڭ  ،كىشىلەر

 كىشىلەردۇر.

-دەۋەتنىڭ شانۇ ھەرگىزمۇ ئۇرۇش قىلماي تۇرۇپ دەۋەتچىلەرنىڭ ھەيۋىتى،   

 ھۆرمىتى بولمايدۇ.-شەۋكىتى، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززەت

 

                                                           
 2
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سىلەرگە قارشى بارلىق » :  (صلى اللە عليە وسلم ) پەيغەمبەر 

ئۈممەتلەر)يەنى پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر( خۇددى تاماق 

 رۇلۇپۇكەلگەندەك يوپ ۇرۇلۇپيوپ بىر لوقما تائامغايىگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى 

لىش سىلەرگە ئۇرۇش قى ) يەنى : پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر ېلىدۇك

كان ما-شەۋكىتىڭالرنى سۇندۇرۇش ھەمدە سىلەر ئىگە بولغان يۇرت-ۋە شانۇ

بىرىنى چاقىرىشىپ سىلەرنى باستۇرۇپ -مۈلۈكلەرنى بۇالش ئۈچۈن بىر-ۋە مال

 دى.ېد « ( ېلىدۇك

 ازئساھابىلەر: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! بۇ كۈندە بىزنىڭ سانىمىز 

 يىشتى.ې؟ دكېلەمدۇ يوپۇرۇلۇپئۈچۈن ئۇالر بىزگە  بولغانلىقى

بۇ كۈندە سىلەرنىڭ سانىڭالر بەك كۆپ، » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

 ڭسىلەرنىئوخشاپ قالىسىلەر) يەنى  كۆپۈكىگەسىلەر سەلنىڭ  لېكىن

يوق(، اللە  قۇدرتىڭالروق، ئۇالرغا قارشى تۇرغىدەك ي شىجائىتىڭالر

دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قەلبىدىن سىلەردىن قورقۇش ئەندىشىسىنى ئىلىپ 

 .دېدى «تاشاليدۇ، قەلبىڭالرغا ۋەھنىنى تاشاليدۇ 

 .يىشتىې؟ د نېمە دېگەنساھابىلەر: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! ۋەھنى -

ھاياتى دۇنيانى ياخشى كۆرۈش،  ندېگەۋەھنى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:-

 .دېدى «ئۆلۈمدىن قورقۇش 

ھاياتى دۇنيانى ياخشى  ېگەنۋەھنى د»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:    

ئۇرۇش قىلىشنى ». يەنە بىر رىۋايەتتە  ېدىد«كۆرۈش، ئۆلۈمدىن قورقۇش 

 .دېدى« يامان كۆرۈش
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10

نىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن )يەنى ئۆزۈڭ يالغۇز بولساڭمۇ هللا ))ئى مۇھەممەد!( ا

ىلىنغان. مۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ جىھاد قىلغىن، ساڭا غەلىبە ۋەدە ق

قالغانلىقىغا ئەھمىيەت بېرىپ كەتمە.( سەن پەقەت ئۆزۈڭگىال جاۋابكارسەن، 

نىڭ كاپىرالرنىڭ كۈچىنى هللامىنلەرنى )جىھادقا( قىزىقتۇرغىن، اۇئم

 نىڭ جازاسىهللا نىڭ كۈچى ئەڭ زوردۇر. اهللا توسىدىغانلىقىمۇ ھەقىقەتتۇر، ا

 ئەڭ قاتتىقتۇر (

  

ورنىنى ئ يېتەكچىلىك ھەمدە شېرىك ئومۇملىشىدۇ شېرىكقىلمىغاندا  ئۇرۇش

 : ئىگىلەيدۇ

  

61

  

ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن هللا پۈتۈنلەي ا)پىتنە تۈگىگەن، دىن 

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى هللا ئۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر )كۇفرىدىن( يانسا، ا

 كۆرىدۇ (
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 بۇ ئايەتتىكى )پىتنە ( بولسا شىرىكتۇر.   

 بىر يولدۇر.-مىننى ئىسالھ قىلىدىغان بىردىنېجىھاد بولسا ز

  

259

ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ تۇرمىسا )يەنى هللا )ا

كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا( 

ەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا ئايلىناتتى )يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى(، ئىدى، ي

)يامانلىقنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن( پۈتۈن جاھان هللا لېكىن ا

 ئەھلىگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر (

  

-جىھاد بولسا ئىبادەت شوئارلىرى ۋە ئىبادەتخانىالرنى قوغدايدىغان بىردىن

 بىر يولدۇر.

 

07

دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن هللا ))ئۇالر( پەقەت پەرۋەردىگارىمىز ا

ىق بىرىگە قارشىل -ئىنسانالرنى بىر هللا ناھەق ھەيدەپ چىقىرىلدى، ئەگەر ا
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ى، چېركاۋالر، كۆرسەتكۈزمىگەن بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىر

نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان هللا يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ۋە ا

نىڭ دىنىغا ياردەم هللا مەسجىدلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى، كىمكى ا

ئەلۋەتتە كۈچلۈكتۇر، هللا ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ، اهللا بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە ا

 غالىبتۇر (

 

 ئى ئىسالم دەۋەتچىلىرى!

 

-ارزۇ! سىلەرنى ئقىزىقىڭالرئۆلۈمگە  بېرىدىغانھاياتلىق  ئۆزۈڭالرغاسىلەر 

 ەڭلىكىك ئەپۇسىنىڭ نىڭهللا سىلەرنى ئارمانالر ئالداپ قويمىسۇن. شەيتاننىڭ

ە قويماڭالر! سىلەر ئوقۇۋاتقان كىتاپلىرىڭالر ۋە نەپل يول قويۇشىغائالداپ  بىلەن

ئەيلەڭالر! ئەرزىمەس  نامازلىرىڭالر بىلەن ئۆزۈڭالرنى ئالداشتىن ھەزەر

 ئىشالرنى دەپ ئۇلۇغ ئىشالردىن مەھرۇم قالماڭالر! 

0

  

ئىككى گۇرۇھ )بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى، يەنى بىرى هللا )ئۆز ۋاقتىدا ا

مۇشرىكالر قوشۇنى( دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى، 

سىلەر قورالسىز گۇرۇھنىڭ )يەنى كارۋاننىڭ( قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى 

ئۆز سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى )يەنى ئىسالم هللا ڭالر. اياقتۇردۇ

 دىنىنى ئۈستۈن قىلىشنى(، كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى قۇرۇتۇشنى خااليدۇ (
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ھەرقانداق كىشىگە ئىتائەت قىلماڭالر:  توغرىسىدا چىقىش سىلەر جىھادقا

د اسوراشنىڭ ئورنى يوق. جىھ رۇخسەتيەنى قومانداندىن جىھادقا چىقىشتا 

رنى ، شەرىئىتىڭالقورغىنىقىلىش دەۋىتىڭالرنىڭ ئاساسى، دىنىڭالرنىڭ 

 قوغدايدىغان قالىقىنىدۇر.

 ئى ئىسالم ئۆلىمالىرى!  

 

ئالدىراڭالر! دۇنياغا  يېتەكلەشكەسىلەر بۇ ئەۋالدالرنى رەببى تەرەپكە 

داخىل بولماڭالر! چۈنكى، ئۇ  داستىخانلىرىغا! تاغۇتالرنىڭ بېرىلمەڭالر

قاراڭغۇ قىلىپ، يۈرەكلەرنى ئۆلتۈرىدۇ، سىلەرنى بۇ ئەۋالدالرغا  قەلبلەرنى

قىلىشتىن توسىدۇ، سىلەر بىلەن قەلبىڭالر ئارىسىدا توسالغۇ  يېتەكچىلىك

 .بولۇۋالىدۇ

 ئى مۇسۇلمانالر!  

 

الر نوچىلىق تاغۇت مىنىڭالردا ئاجىزېسىلەر ئۇزۇن ئۇخالپ كەتتىڭالر، ز

 ھە!-گۈزەل نېمىدېگەن شېئىرىشائىرنىڭ بۇ  قىلىدىغان بولۇپ كەتتى.
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ئى مۇسۇلمانالر! ئۇزۇن ئۇخالپ كەتتىڭالر! زالىمالر زېمىنىڭالردا نوچىلىق  

 !ۈزەل ھەگ نېمىدېگەنقىلىدىغان بولۇپ كەتتى. شائىرنىڭ بۇ بېيىتلىرى 

 . ئۇخلىدۇق زامانالر خارلىققا پېتىپ ، شىرمەتلەر ساداسى كەتتىكىن نەگە

 . ىرگەنمىز يەرگەمانا بىز ك ۋەلېكىندۈشمەنلەر توپلىرى ئېتىالر ھەيۋەت، 

بېشىدىن ،ئەمەستۇر ئۇ ھەرگىز زەنجىر  ئەگكەن قۇللۇقىقۇلالرنىڭ 

 . كىشەندىن

قاچان چاقارمىز خارلىقنىڭ تاقاقلىرىنى ،قاچان تۇرارمىز چۆرۈپ 

 . پىشكەللىرىنى

 

 قىسقىچە مەزمۇنى: شېئىرنىڭ   

بەك ئۇزۇن ئۇخالپ كەتتىڭ، سىنىڭ  ئۇيقۇسىدائەي ئىنسان! خارلىق   

 چۈپرەندىلەرسۈرگىنىڭ قەيەرگە كەتتى؟! ئاجىز  دەۋرھۆكۈرەپ  كردەشى

مىنىمىزدا نوچىلىق قىلىدىغان بولۇپ كەتتى، بىراق، بىز بەندىلەرنىڭ ېز

ئىچىدە ياشاۋاتىمىز، بىز قاچانمۇ تۆمۈر كىشەنلەرگە قارشى  زۇلمى ،خارلىشى

 مىز؟!..بىز زادى قاچانمۇ تۆمۈر كىشەنلەرگە قارشى قوزغىلى قوزغىلىمىز،

 ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ مۇسۇلمان  ئايالالرغا قىلغان نەسىھەتلىرى
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 ! ۇرۇھىئى ئايالالر گ  

پاراغەتلىك تۇرمۇشتىن ساقلىنىڭالر! چۈنكى، -سىلەر ھەشەمەتلىك، راھەت   

پاراغەتلىك تۇرمۇش جىھادنىڭ دۈشمىنىدۇر. -ھەشەمەتلىك، راھەت

بولمىغان  زۆرۈرباياشاتلىق ئىنسانىيەت روھىنى يۆگىۋالىدۇ. سىلەر 

 قتىياجلىئېھ زۆرۈرنەرسىلەردىن ساقلىنىڭالر! سىلەرگە بولمىسا بولمايدىغان 

نەرسىلەر بىلەن قانائەت قىلىڭالر! باللىرىڭالرنى اللەدىن قورقىدىغان، 

-! ئائىلەڭالر شىرتەربىيەلەڭالرروھ بىلەن  ىغەيرەتلىك، باتۇر، جىھاد

ئائىلەڭالر ھەرگىزمۇ ئۆزىنى تاغۇتالرنىڭ  يولۋاسالرنىڭ ماكانى بولسۇن!

. سىلەر سۇنتوخۇنىڭ ئۇۋىسى بولۇپ قالمى سەمرىتىدىغانبوغىزلىشى ئۈچۈن 

جىھاد قىلىشنى، ئات مىنىش مەيدانلىرىنى،   ئەۋالدلىرىڭالرنىڭ ئارىسىدا

 ياخشى كۆرىدىغان خىسلەتلەرنى بارلىققا كەلتۈرۈڭالر. جەڭ مەيدانلىرىنى

ەڭ ياشاڭالر. ئ ھالەتتىكى تۇرمۇشىدا سىلەر مۇسۇلمانالرنىڭ قىيىنچىلىق

 ە مۇجاھىدالرنىڭ ھاياتىغاھەپتىدە بىر كۈن بولسىمۇ مۇھاجىرالر ۋ ئاددىيسى

 شىڭالر.تىرىئوخشاش ھاياتتا قۇرۇق نان ۋە بىرقانچە يۇتۇم چاي بىلەن ياشاشقا 

 ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ بالىالرغا قىلغان نەسىھەتلىرى

 

 

 ئى بالىالر!  

 اتورىنىڭم ئايروپىالنسىلەر بومبىالرنىڭ ئاۋازلىرى، زەمبىرەكلەرنىڭ ئاۋازلىرى، 

تۇرمۇشتا  . باياشاتتەربىيەلىنىڭالرئاۋازلىرى، تانكىالرنىڭ ئاۋازلىرىنى ئاڭالپ 

كۈيلىرى ۋە قورساقلىرى -ياشاۋاتقان كىشىلەرنىڭ نەغمە ناۋالىرى ۋە مۇزىكا

 دۇردۇنلىرىدىن ھەزەر قىلىڭالر!-كەتكەن كىشىلەرنىڭ تاۋار ئېسىلىپ
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 سىھەتلىرىئابدۇلالھ ئەززامنىڭ سەبىرچان ئايالىغا قىلغان نە

 

 ئى سەبىرچان ئايالىم!  

ئانىسى! اللە مەن ۋە مۇسۇلمانالر ئارقىلىق ساڭا ياخشىلىق  مۇھەممەدنىڭئى 

ئاتا قىلسۇن. سەن مەن بىلەن مۈشكۈل يولالردا ئۇزۇن سەبىر قىلدىڭ، ھايات 

ارەك يولغا . مەن بۇ مۇبتېتىدىڭلىرىنى كۈلپەت لىرىنىڭ تاتلىق ۋە ئاچچىقمقەدە

نىڭ ئەڭ ياخشى ېسەن م ،قىلغاندا ھەرىكەتە جىھاد مەيدانلىرىدا ماڭغاندا ۋ

 ..ياردەمچىم ئىدىڭ.

يىلى مەن سىنىڭ زىممەڭگە ئۆينى تاشالپ قويدۇم. بۇ -8868ھەقىقەتەن، 

-ئۈچ بالىمىز بار ئىدى. سەن ئاشخانىسى ۋە ئۆي يېنىمىزداكۈنلەردە بىزنىڭ 

جاھازىلىرى يوق بىر ياتاقتا ياشىدىڭ. مەن ساڭا ئۆينى تاشالپ قويدۇم، بۇ 

، ئائىلە ئەزالىرى كۆپەيگەن، بالىالر چوڭ ئېغىرالشقانكۈنلەردە ئائىلە يۈكى 

 بولۇپ قالغان، تۇنۇشلىرىمىز كۆپىيىپ قالغان، مىھمانلىرىمىز كۆپەيگەن ئىدى.

سەن اللە رىزالىقى ئۈچۈن بۇ يۈكنى كۆتۈردۈڭ. اللە ساڭا مەن ئارقىلىق 

ياخشىلىق ئاتا قىلسۇن. ئەگەر اللە ۋە سىنىڭ بىزنىڭ ئۆيدىن ئۇزۇن مۇددەت 

يۈكنى  غىرئېيوقاپ كىتىشىمىزگە سەبىر قىلىشىڭ بولمىغان بولسا، مەن بۇ 

 ئۆزۈم يالغۇز كۆتۈرۈشكە قادىر بواللمايتتىم.

ەن، مەن سىنىڭ ھاياتتا زاھىد ئىكەنلىكىڭنى، ھاياتىڭدا دۇنيا ھەقىقەت   

 ېغىرئۋەزنى يوقلىقىنى بىلەتتىم. سەن  ھېچقانداقزىننەتلىرىنىڭ -زىبۇ

كۈنلەردىمۇ تۇرمۇشتىن داتالنمىدىڭ. ئازغىنە تۇرمۇش الزىمەتلىكىمىزدىن 

مۈلۈكىمىز بولمىغان ۋاقىتتىمۇ قىلچە ھەددىدىن -مال ھېچقانداقباشقا 

دۇنيا يوق ئىدى. -قەلبىڭدە ھاياتى شمىدىڭ، تۇزكورلۇقمۇ قىلمىدىڭ.ئا

ھەقىقەتەن، جىھاد ھاياتى ئەڭ لەززەتلىك ھاياتتۇر، ئۇنىڭ قىيىنچىلىقلىرىغا 

ئەڭ شەرەپلىك ۋە گۈزەل ئىشتۇر. دۇنيادا زاھىد بولغىن،  بېرىشبەرداشلىق 
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كى كىشىلەرنىڭ قولىدى ئۇنداق قىلساڭ اللە سىنى ياخشى كۆرىدۇ.

 نەرسىلەرنى تاما قىلما، ئۇنداق قىلسا كىشىلەر سىنى ياخشى كۆرىدۇ.

 ەپلەنناماز ئوقۇش ۋە  نەپلە، ھاياتنىڭ دوستى. ھۇزۇرىقۇرئان بولسا ئۆمۈرنىڭ 

دەتنىڭ پاكاليدۇ. ئىبا قەلبنى ئېيتىش ئىستىغپارروزا تۇتۇش ۋە سەھەرلىرى 

ە بولۇش دۇنياغا ھاالۋىتى بار. ياخشى كىشىلەر بىلەن سۆھبەتت- ھۇزۇر

ىلەردىن كىش بېرىلگەنزىننەتلىرى ۋە دۇنياغا -، دۇنيانىڭ زىبۇبېرىلمەسلىك

راھىتىدۇر. اللەدىن بىزنى دۇنيادا جەم قىلغاندەك،  قەلبلەرنىڭيىراق تۇرۇش 

 قىلىمەن. ئۈمىدجەننىتىدە بىزنى بىرگە قىلىشىنى  پىردەۋس

 ىرىقىلغان نەسىھەتل بالىلىرىغائابدۇلالھ ئەززامنىڭ 

 

 لىرىم!ىئى بال 

ئانچە  نىڭ تەربىيەمنىېسىلەر مەن بىلەن ئانچە ئۇزۇن بىرگە بواللمىدىڭالر، م

 كۆپ قوبۇل قىاللمىدىڭالر. 

ھەقىقەتەنمۇ مەن سىلەرنى تاشالپ قويدۇم. بىراق مەن قانداق  ،شۇنداق

الرنىمۇ كىچىك بالى ئېمىۋاتقانقىلىمەن؟ مۇسۇلمانالرنىڭ مۇسىبەتلىرى سۈت 

ەر كىچىك مۇسىبەتل ئازابالۋاتقان. ئىسالم ئۈممىتىنى قويۇۋاتىدۇ گاڭگىرىتىپ

بالىالرنىڭ چاچلىرىنىمۇ ئاقارتىۋاتىدۇ. اللە بىلەن قەسەمكى، توخۇ چۈجىلىرى 

بىلەن كاتەكتە ياشىغاندەك، مەن سىلەر بىلەن قەپەس ئىچىدە ياشاشقا تاقەت 

ىۋاتقان پارە قىل-كۆيدۈرۈپ پارەقىاللمايمەن. مەن مۇسۇلمانالرنىڭ قەلىبلىرىنى 

 ئوت ئىچىدە ياشاشقا قادىر بواللمايمەن.

ئۇزۇن ۋاقىت تۇرۇشقا رازى بولمايمەن،  قېشىڭالردامەن سىلەرنىڭ 

 ڭقەلبىنىچۈنكى، مۇسۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكى ئەھۋاللىرى قەلبى بار ياكى 
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نىڭ ېم .پارە قىلىدۇ-پارە ئازابالپقالدۇقى بار ھەرقانداق كىشىنىڭ قەلبىنى 

نىئمەتلەر ئىچىدە ياشىشىم ئادەمگەرچىلىك -سىلەرنىڭ قىشىڭالردا نازۇ

ئەمەس. اللە بىلەن قەسەمكى، مەن ھاياتىمدا باياشاتلىقنى ئۆچ كۆرۈپ 

كەلدىم، مەيلى ئۇ باياشاتلىق كىيىمدە بولسۇن ياكى تاماقتا بولسۇن ياكى 

ان ى دوست تۇتمايدىغتۇرالغۇدا بولسۇن.. مەن سىلەرنى قادىر بولسامال دۇنيان

 غەرقققا باياشاتلى  يەتكۈزۈشكە ۋە سىلەرنى مەرتىۋىسىگەزاھىد كىشىلەرنىڭ 

كۆلچىكىدىن يىراقالشتۇرۇشقا  سېسىقبولۇپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ 

 تىرىشىمەن.

 نەتسۈنسالىھالر ئەقىدىسىنى، يەنى ئەھلى -مەن سىلەرنىڭ سەلەپ

ە قىلىمەن ھەمد  ەسىيەتۋ مېڭىشىڭالرنىۋەلجامەئە ئەقىدىسىنى تۇتۇپ 

، ۇشۇڭالرنىئوققۇرئان تىالۋەت قىلىشىڭالرنى، قۇرئاننى يادىلىشىڭالرنى، ناماز 

سالمى ، ئىبولۇشۇڭالرنى، ياخشى كىشىلەر بىلەن بىرگە تۇتۇشۇڭالرنىروزا 

ەن. قىلىم  كەت قىلىشىڭالرنى ۋەسىيەتىكەت بىلەن ماس قەدەمدە ھەرىھەر

 وماندانلىرىق-كەتنىڭ ئەمىرىئىسالمى ھەر  ى،، شۇنى بىلىپ قىلىڭالرك لېكىن

 ياكى جەڭ مەيدانلىرىدىن يىراق ھالەتتە توسىساسىلەرنى جىھاد قىلىشتىن 

دەۋەت قىلىشنى سىلەرگە چىرايلىق كۆرسەتسە سىلەر اللە يولىدا جىھاد 

ئالماڭالر! سىلەر ئوق  رۇخسىتىنىكىشىنىڭ  ھېچقانداققىلىش ئۈچۈن 

ىڭالردىن ماڭا ئات مىنىش ئېتىشىڭالر. سىلەرنىڭ ئوق ، ئات مىنىڭالرئېتىڭالر

 سۆيۈملۈكتۇر.

! مەن سىلەرنى ئاناڭالرغا ئىتائەت قىلىشقا، سىڭىللىرىڭالرنى ملىرىىئى بال   

)يەنى ئۇممۇ ھەسەن ۋە ئۇممۇ يەھيا.. الرنى ( ھۆرمەتلەشىڭالرنى ۋەسىيەت 

قىلىمەن. مەن سىلەرنىڭ مەنپەئەتلىك شەرىئەت ئىلمىنى ئۈگۈنىشىڭالرنى، 

مۇھەممەدكە ئىتائەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئۇنى  قېرىندىشىڭالرچوڭ 

ەت شىنى ۋەسىيۇبول پەيدا مۇھەببەت- مېھرىلىشىڭالرنى، ئاراڭالردا ھۆرمەت

قىلىمەن. سىلەر بوۋاڭالر ۋە موماڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر. ئۇالرنى 

ھۆرمەتلەڭالر. تاغا ئاچاڭالر ) ئۇممۇ فايىز ۋە ئۇممۇ مۇھەممەدكە( ياخشىلىق 
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ر. بىز ىلىڭالرەھىم ق سىلەرتۇققانلىرىمىزغا، ئەھلىمىزگە -قىلىڭالر. ئۇرۇق

 بىلەن بىرگە بولغان كىشىلەرنىڭ ھەققىنى تولۇق ئادا قىلىڭالر.

 

قوماندانلىق قىلىش  ەرىكەتلەرگەھى جىھادئەززامنىڭ ئابدۇلالھ 

 ئورگىنىدىكى  مۇجاھىدالرغا قىلغان نەسىھەتلىرى

 

 ئورگىنىدىكى مۇجاھىدالر!قوماندانلىق قىلىش  ى ھەرىكەتلەرگەئى جىھاد

ۋە بارلىق مۇجاھىدالرنى مۇھاپىزەت قىلىڭالر.  دىقالرنىساسىلەر ئەھلى 

ىنى ئىززىت قېرىنداشالرنىڭجىھاد مەيدانىدا قەدىمدىن تارتىپ بار بولغان 

 ، ئەبۇ ھەسەننۇرىددىنساقالڭالر. بولۇپمۇ، ئوسامە، ئەبۇ ھەسەن مەدەنىي، 

–ت ئىززە قېرىنداشالرنىڭمەقدەسى، ئەبۇ سەيياف ئەبۇ بۇرھان.. قاتارلىق 

ھۆرمىتىنى قىلىڭالر. ئەبۇ مازىنغا كەلسەك، مەن ئۇنى ئاسماننىڭ سۈيىدىنمۇ 

اللە ئۇنى جىھادقا  دەپ قارايمەن. تۈۋرۈكىپاك، باتۇر، غەيرەتلىك، جىھادنىڭ 

نىڭ ى ھەرىكەتلەرھەدىيە قىلدى. ئۇ جىھادقا خىزمەت قىلدى. ئۇ جىھاد

بەزىبىر  ئىنسانچىلىقتىكىتۈۋرۈكلىرىنىڭ بىرىگە ئايالندى. سىلەر ئۇالرنىڭ 

كىچىك خاتالىقلىرىغا سۈكۈت قىلىڭالر. ئۇالرنىڭ ئورنىنى ساقالڭالر. سىلەر 

ئەبۇ ھەسەن مەدەنىنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ۋە جىھاد خىزمىتىدىكى رولىنى 

ئۇنتۇپ قالماڭالر. سىلەر ئەبۇ ھاجىرنىڭ نەسىھەتىنى قوبۇل قىلىڭالر. ئۇ 

 .سىلەر بىلەن دائىم بىللە بولسۇن

 للىككېپىمۈلكى بىلەن -سىلەر بۇ جىھاد ئورگىنىغا ئۆزىنىڭ خۇسۇسى مال

ئەبۇ ئابدۇلالھ ئوسامە ئىبۇ الدىنغا كۆپ دۇئا قىلىڭالر.  قېرىندىشىمىزقىلغان 

دۇئا  ئاتا قىلىشى ئۈچۈن بەرىكەتباللىرىغا -مەن اللەنىڭ ئۇنىڭ مىلى، ئەھلى

 ئۈمىد ىبېرىشىنۆپەيتىپ قىلىمەن. بىز اللەدىن ئۇنىڭ مىلى، باللىرىنى ك
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قىلىمىز. اللە بىلەن قەسەمكى، مەن ئىسالم دۇنياسىدا ئوسامە ئىبۇ الدىنغا 

 ېلىنىمباقمىدىم. بىز اللەنىڭ ئۇنىڭ دىنى،  ئۇچرىتىپئوخشاش بىر كىشىنى 

 ...قىلىمىز ئۈمىد بېرىشىنىكەت ىمۇھاپىزەت قىلىشىنى، ھاياتىغا بەر

ى ىڭ خىزمىتى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ خۇسۇسى مىلننابۇ ئورگ ھۇزەيفەنىڭسىلەر ئەبۇ 

ۇ قىلغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالماڭالر. ئۇنىڭغا كۆپ دۇئا قىلىڭالر. ئ كېپىللىكبىلەن 

 ئىدى. تۈۋرۈكىبۇ ئورگاننىڭ 

 

ئابدۇلالھ  ئەززامنىڭ جىھاد مەيدانىدىكى ھەرقايسى جامائەتلەرگە 

 قىلغان نەسىھەتلىرى

 

 جامائەتلەر!ئى جىھاد مەيدانىدىكى ھەرقايسى  

، رەببانىي، خالىس.. قاتارلىقالرغا بەكراق كۆڭۈل ھېكمەتيارسىلەر سەيياف،    

ھەمدە جىھاد  مېڭىشىنىبۆلۈڭالر. بىز ئۇالرنىڭ جىھاد يولىدا تەۋرەنمەي 

ۇپمۇ قىلىمىز. سىلەر قوماندانالرنى، بول ئۈمىدكەتمەسلىكىنى  ئېغىپيولىدىن 

بەشىير، سەفىيۇلالھ ئەفزەلى،  نژېنېرئى، ئەھمەد شاھ مەسئۇد، جااللىددىن

مەۋلەۋى ئارسالن، فەرىد، مۇھەممەد ئەلەم، شىير ئەلەم، سەييىد مۇھەممەد 

 ..ئۇنتۇپ قالماڭالر. قوماندانالرنىھەنىيف لوجىر.. قاتارلىق 

بۇ ۋەسىيەت شەيخ ئابدۇلالھ ئەززامنىڭ قەلبىدىن جىھادنىڭ قانچىلىك 

رىدۇ. ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلغاي! ئۇ ئورۇن ئالغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بې

قەدەر، ئالالھنىڭ رازىلىقىنى  ەتكەنگەئالالھنىڭ دەرگاھىغا شېھىت ھالدا ك

 .كۆزلەپ، مۇجاھىد ۋە سەۋرچان بولۇپ ياشىدى
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ئابدۇلالھ ئەززامغا رەھمەت قىلسۇن! ئۇ دەۋەت  ەھىدئالالھ شەيخ ش

. ئى ئالالھ! ئۇنى بولدى دھىەقىلىپ، راستچىل بولدى، جىھاد قىلىپ، ش

 الر ۋە سالىھالر بىلەن بىرگە توپلىغىن. ئەنەەھىدپەيغەمبەرلەر، راستچىلالر، ش

 .شۇالر نېمىدېگەن ياخشى ھەمراھ! ئامىن

 .إليك أتوب و أستغفرك أنت إلا لاإلە أن أشهد وبحمدك اللهم وسبحانك

 كۈنى.-83 ئېيىنىڭيىلى شەئبان -8016ھىجىرىيە 

 كۈنى-22ئاينىڭ -0يىلى -8816مىالدى 

 ئىبنى يۈسۈپ ئەززام ئابدۇلالھشەھىد 
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 ھەدىيە

  

ھەقنى بىلىدىغان ۋە ھەقكە ئەگىشىشكە ئىنتىلىدىغان ئىخالسمەن 

 كىشىلەرنى دوست تۇتىدىغان كىشىلەرگە..

ھەق روشەن ئاشكارە بولۇشتىن بۇرۇن، ئۇالرنىڭ يولىدا نۇر روشەن بولىشتىن    

قىقەت ھەتۇيغۇلىرى ۋە قەلىبلىرى بىلەن -بۇرۇن، ئۆزلىرىنىڭ بارلىق ھىس

 يولدا راسچىللىق بىلەن ماڭغان كىشىلەرگە..

بىزگە اللەنىڭ يولىنى تونۇتقان، بىزنى جاھىلىيەت پاتقاقلىرىدىن ۋە ئۇنىڭ 

ۇقلىرىدىن قۇتقۇزغان ھەمدە نۇرنى كۆرۈشىمىز ئۈچۈن كۆزلىرىمىزنى ئازغۇنل

 ئاچقان كىشىلەرگە..

اللەنىڭ بىزنى بارلىق مۇكاپاتالردىن مەھرۇم  ... مانا بۇ كىشىلەرگە 

بۇ مىللەتچىلىك ھەققىدىكى قىلماسلىقىنى ئۈمۈت قىلىغان ھالدا، 

 ئىزدىنىشلىرىمنى ھەدىيە قىلىمەن.

 

  قىلىشىنى ئۈمۈت قىلغۇچى ئۇلۇغ رەببىنىڭ ئەپۇ

 ئابدۇلالھ ئەززام-
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 مۇقەددىمە

  

:

 نى مەشغۇلېسىدىكى بۇ ئىشالر مىۇزۇندىن بىرى مىللەتچىلىك توغرئ

ايالنغان، پاسونغا ئ ەۋىقىلىۋالدى. بولۇپمۇ مىللەتچىلىك بازىرى چىققان ئىدىي

نۇرغۇنلىغان كىشىلەر مىللەتچىلىك نامى بىلەن خىتاب قىلىۋاتقان، نۇرغۇنلىغان 

، نەشىرىياتالر مىللەتچىلىككە چاقىرىۋاتقان، ۇرنالالرژ- ېزىتيازغۇچىالر، گ

سادالىرى ئىچىدە گاڭگىراپ قالغان،  ڭئىنسان مانا بۇ ئاۋازالر ۋە شوئارالرنى

ەق يولنى ئىزدەشكە باشلىغان ھەمدە بۇ چوڭ شۇنىڭ بىلەن ئىنسان ھ

ولۇپ ئۈستۈن ب–باياۋاندىن قۇتۇلۇشنى ئىرادە قىلىۋاتقان، ئىشالر ئاستىن 

ساپ مەنبەنى ئىزدەۋاتقان.. مانا بۇ ۋاقىتالردا مىللەتچىلىك  ېيىنكەتكەندىن ك

 نى مەشغۇل قىلىۋالدى.ېتوغرىسىدىكى بۇ ئىشالر م

يازغان ۋە بۇ كىتابتا مىللەتچىلىك ھەققىدە  ناملىق كىتابنى‹ قىزىل راك›مەن 

 مېنى اشالرقېرىندبەزى  كېيىنقويغاندىن  ئوتتۇرىغائازراق ئىزدىنىشلىرىمنى 

 ئىزدەپ كەلدى. 

 تارىخى تەرەپتىن تەكشۈرۈپ، بۇ مىللەتچىلىك تېمىنىمەن ئۇزۇندىن بىرى بۇ 

ى ۋە ئۆز قەلىمى بىلەن بۇ مىللەتچىلىك يولن ھەرىكەتلەندۈرىۋاتقان ئېقىمىنى

 بېرىدىغانكىشىلەرنى تولۇق روشەنلەشتۈرۈپ  بېرىۋاتقانسىزىپ 

بىر كىتابنى كۆرۈشنى تولىمۇ ئارزۇ  يېزىلغانمۇسۇلمانالرنىڭ قولى بىلەن 
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سىدا تولۇق چۈشەنچە ىتوغر تېمىسى، مىللەتچىلىك  لېكىن قىالتتىم.

 دىكىرايونلىرى، ئىسالم  ئېھتىمال. ىدىمئۇچراتم كىتابنىبىر  بېرىلگەن

  . مۇمكىن بولۇشىتوسۇپ قويغان  تېمىدىنشارائىتالر يازغۇچىالرنى بۇ 

 ېقىمىنىئمەن بۇ كىتابتا ئىسالم ۋە ئەرەب رايونلىرىدىكى مىللەتچىلىك 

ئىسالمنىڭ مىللەتچىلىك  ېيىنتولۇق تەكشۈرۈپ چىقتىم، ئاندىن ك

ۈمىنى ھەمدە مىللەتچىلىككە ئەگىشىش شى ۋە ھۆكىقار-توغرىسىدىكى كۆز

 قويدۇم. رىغاۇۋە ئۇنىڭغا دەۋەت قىلىشتىكى شەرىئەتنىڭ ھۆكۈمىنى ئاشكارا ئوتت

اشلىغۇچى. يولغا ب توغرايول كۆرسىتىشنى اللە ئۆز ئۈستىگە ئالغان. اللە  توغرا   

 ى..رىزىق ئاتا قىلغۇچ يېتەرلىكرىگە لى، اللە بەندى يېتەرلىكاللە بىزگە 

] لَْيِه أ نِيب    ) ِإْن أ رِيد  ِإالَّ اأْلِْصالَح َما اْسَتطَْعت  َوَما تَ ْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَِّه َعَلْيِه تَ وَكَّْلت  َوإِ  
 [ . 88هود : 

)سىلەرنى( قولۇمدىن كېلىشىچە تۈزەشنى خااليمەن، مەن مەن پەقەت » 

يمەن، )ھەممە نىڭ ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىناالهللا اپەقەت 

 «قا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىمەن هللا ئىشتا( ا

 
  ئابدۇلالھ ئەززام-
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 ئەرەب مىللەتچىلىكى

  

 القومية العربية

  

(ARABICNATIONALISM) 

  

سى ۋە ‹يائ ›سۆزگە نىسبەتنىڭ  ېگەن( دالقو بۇ سۆز ) ېگەند -(القومية)   

( لقو اسىنى قوشۇش ئارقىلىق ياسالغان سۆزدىن ئىبارەت. )‹ تائ›ئاياللىقنىڭ 

مەسدىرى بولۇپ، بۇ يەردە ئەرلىك شەكلى  ېئىلىنىڭپ ېگەند‹ قام› ېگەند

 ېگەن( دالقو ئايالالرغا باشلىقتۇر. ) ېگەنئىشلىتىلگەن، چۈنكى ئەرلەر د

نى تۇققانلىرى -نى، ئۇنىڭ تەرەپدارلىرى ۋە ئۇرۇقھەرقانداق ئەر كىشىنى يە

 3 كۆرسىتىدۇ.

ىلەن ئىستىالھتا : ئۇنىڭ ئىگىسى ئۇنىڭ ب ېگەند -(مىللەتچىلىك-القومية)

ئۆز مىللىتىگە ئاالقىدار بولغان بارلىق ئىشالرنى ئۆز مىللىتىدىن باشقا 

كىشىلەرگە ئاالقىدار بولغان ئىشالردىن ئارتۇق بىلىدىغان ئىجتىمائىي ، 

 پىرىنسىپتىن ئىبارەت.-سىياسىي قائىدە
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ئۆزگەرمەس ئىنسان ئۇنى  دېگەن (مىللەتچىلىك-القوميةياكى ) 

رامكا ئىچىگە قوشىدىغان ۋە ئۇنى ئورتاق مىراس سۈپىتىدە  جۇغراپىيەلىك

ى بىر چەكلىك ساندىك بېرىدىغاننىسبەت  ئىرققاتوپاليدىغان ۋە ئۇنى بىرال 

 ېرىدىغانببىر خىل ئاڭنى تەسۋىرلەپ  يېڭىبۆلۈك كىشىلەرنى ئۇلۇغاليدىغان 

 4 ئەقىدىدىن ئىبارەت.

( قاتارلىق يعرب بن قحطان أبو اليمنئىسىم )دىگەن بۇ -(العـرب)

بولۇپ، ئۇالر ساپ ئەرەبلەر ئىدى. ئەرەب  ېرىلگەنكىشىلەرگە نىسبەت ب

ئارىلىدا( ماكانالشقان ۋە ئەرەب تىلىدا  ېرىمشەھەرلىرىدە )ئەرەب ي

 ئوخشاش ئورۇندا تۇرىدۇ. بىلەن  ئۇالر سۆزلەيدىغان ئەرەبلەشكەن ئەرەبلەر

- ېزايەرلىك ئەرەبلەر بولۇپ، ئۇالر ي ېگەن( دى ئەئراب-الأعرابي)   

 شەھەرلەرنى ماكان تۇتقان كىشىلەردۇر.

دەپ ئاتالدى، چۈنكى ئۇالر ئەرەب ۋادىرلىرىغا ‹ ئەرەب›ئەرەبلەر    

ئىدى. لىسانۇل ئەرەبتە مۇنداق كەلگەن: ) قۇرەيشلەر ئەرەب  ماكانالشقان

ىڭ ئاراللىرىغا تارقالدى، ۋادىسىنى قۇرۇپ چىقتى، باشقا ئەرەبلەر بۇ ۋادىن

 5 شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئەرەب ۋادىسىغا نىسبەت بەردى(
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 ئىسلام ۋە ئەرەب

  

ئارىلى پەقەتال ئەرەب شەھەرلىرى دەپ  ېرىمشۈبھىسىزكى، ئەرەب ي

دىن ، اللەنىڭ ئەرەب مۇسۇلمانلىرىېڭەيگەنمىنغا كېئاتىالتتى. ئىسالم نۇرى ز

لغان ۋاقىتتا، پەتھى قى ېرىمىنىمىننىڭ يېئەسىر ئىچىدە ز ېرىمبولغان قوشۇنى ي

خەلقلەرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىبادەت شوئارلىرىنى ئادا قىلىشى  ەنئىسالمغا كىرگ

بولغان ئىدى. ئاشكارا ئەرەب تىلى  ۆرۈرز ۆگىنىشىئۈچۈن ئەرەب تىلىنى ئ

ى ئۇالرنىڭ نامازلىرى ئادا بولمىغانلىق ،بىلەن قۇرئاننى تىالۋەت قىلماي تۇرۇپ

بولغان ئىدى. ئۇالرغا يەنە  ۆرۈرز ۆگىنىشئۇالرغا قۇرئان كەرىمنى ئ ،ئۈچۈن

تەسبىھلەرنى يادالش ھەمدە پەيغەمبەر -ئەرەبچە دۇئاالر، زىكرى

 بولغان ئىدى. شۇڭا ئەرەب ۆرۈرز ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىنى بىلىش 

 ھاياتىدىكى مۇھىم بىر قىسىمغا ئايالندى. شۇ تىلى مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ

ئەرەبلەشتى. ھەربىر مۇسۇلمان قۇرئان تىلى  ەدرىجىيبۇ خەلقلەر ت ەۋەبتىنس

بىلەن ئەرەب ۋە پەيغەمبىرىنىڭ تىلى بىلەن ئەرەبتۇر. ھەربىر مۇسۇلماننىڭ 

ئۇنىڭغا يۈزلىنىدىغان قىبلىسىمۇ ئەرەب شەھەرلىرىگە  ېتىمھەركۈنى بەش ق

ئىدى. قادىر بولغان ھەربىر مۇسۇلماننىڭ ھەج قىلغىلى بارىدىغان  نجايالشقا

 ئارىلىغا جايالشقان ئىدى. ېرىمئورنىمۇ ئەرەب ي

يىلغىچە خىالپەتچىلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن -61يىلدىن -56 ھىجرىيە   

ڭ زامانىدا نىخەلىپىسى ئابدۇل مەلىك ئىبنى مەرۋان بەشىنچىئۆمەۋىيلەرنىڭ 

توپالملىرى( ئەرەبلەشتى ۋە ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا  الرېئىردىيۋانالر )ش

لىدا توپالملىرى( فەھلەۋىي تى ېئىرالر. بۇنىڭدىن بۇرۇن دىيۋانالر)شۆتكەلدىي
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پارس تىلىدا( ۋە شامدىكى روم تىلىدا ۋە قىبتىي تىلىدا  ەدىمكى)ئىراقتىكى ق

 6.ئىدىمىسىر تىلىدا(  ەدىمكىق ەۋرىدىكىد ڭ) خىرىستىيانالرنى

لق ۋە خەتىلى دۆلەت  ەسمىيئەرەب تىلى ر ېيىنمانا بۇ ئىشالردىن ك

تىلىغا ئايالندى. پەتھى قىلغۇچى ئەرەبلەر بىلەن پەتھى قىلىنغۇچى خەلقلەر 

ئوتتۇرسىدىكى ئىجتىمائىي ئاالقىنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ ئەرەبلىشىش 

. ەندىگۆبەستە ئەرەب تىلى ئ-تىز بولدى. مۇسۇلمانالر بەس ېخىمۇقەدىمى ت

. گەندىۆبولۇپمۇ ئەرەب شەھەرلىرىدىكى ئازاد قىلىنغان قۇلالر ئەرەب تىلى ئ

ىنمۇ . ئۇالر ئەرەب تىلىدا ئەسلى ئەرەبلەردېتىلدىبۇالر ئەرەب تىلىدا پىشىپ ي

ئۈستۈن ئورۇندا تۇردى. ئۇالر ھاكىمىيەت ئىشلىرىنى قولغا ئالدى. ئۇالر 

: تەرلىكتۇرېمانا بۇ ئىسىمالر ي بىزگە يەتكۈزدى. سىزگە ھەدىس، تەپسىرلەرنى

ىڭ ن (رضي اللە عنە)بىزگە اللەنىڭ دىنىنى يەتكۈزگەن ئىبنى ئابباس

 تاۋۇس، مەكھۇل، ئىكرەمە، مۇجاھىد.. قاتارلىقالر.  شاگىرتلىرى:

وقد سأل عمر بن الخطاب والي مكة من أنبت بعدك على مكة فقال ابن 
فقال: إنە أعلمنا. فقال  ابّزي رجل من موالينا فقال: أمرت عليهم مولى؟

عمر رضي اللە عنە: )لقد سمعت رسول اللە صلى اللە عليە وسلم يقول: 

 7 إن اللە يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بە آخرين (

مەككە  ېيىنك ۆزۈڭدىنمەككە ۋالىسىدىن: سەن ئ(رضي اللە عنە )ئۆمەر 

بىزنىڭ  : ۋالىيسىكىمنى يىتىشتۈردۈڭ؟ دەپ سورىغاندا، مەككە  ۋالىيلىقىغا

ىكەن. ئۆمەر ئ ېگەند–ئازاد قىلىۋاتقان قۇلىمىز ئىبنى ئىبزىنى يىتىشتۈردۈم

مەككە ۋالىسىغا: مەن مەككىلىكلەرگە ئازاد قىلىۋاتقان بىر (رضي اللە عنە)

رضي اللە )ئۆمەر  ۋالىيسىمەككە  ېگەندەقۇلنى باشلىق قىلىمەنمۇ؟ د
ەن دەپ جاۋاب بەرگ–ئالىمىمىز  غا : شۈبھىسىزكى، ئۇ بىزنىڭ پىشقان(عنە 

                                                           
[( 125 6)]
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صلى اللە عليە ) پەيغەمبەر   : مەن(رضي اللە عنە )ئۆمەر    ئىكەن.
 ئاڭلىغان ئىدىم: ېگەنلىكىنىنىڭ شۇنداق د(وسلم 

اللە بۇ كىتاب بىلەن بىر قىسىم : »(صلى اللە عليە وسلم ) پەيغەمبەر  

 ېگەند-خار قىلىدۇكىشىلەرنى ئەزىز قىلىدۇ ۋە يەنە بىر قىسىم كىشىلەرنى 

 «ئىدى.

الىملىرىدىن ئ گىرامماتىكائەبۇ ھەنىفە فىقھى ئالىملىرىدىن ئىدى. سىبۋەي    

ئىدى. بۇخارى، ئىبنى ئىسھاق، ئىبنى سىينا، فەرابىي، ئىبنى ھەببان، ئەبۇ 

داۋۇد، نەسائى، ئىبنى ماجە، رازى، سەرخەسى.. قاتارلىق ئالىمالرنىڭ 

 بۇالرنى ئىسالم ئەرەب قىلغان لېكىنىدى، ھەممىسى ئەسلى ئەرەب ئەمەس ئ

 ئىدى.

تقانالرنىڭ ۋاۇنۇڭىيىشكە ئۇرېشقا ۋە ئەرەب رايونلىرىغا كۇتۇئەرەب تىلىنى يوق

نەزەر، ئىسالم ۋە قۇرئان ئەرەبلەرنى ۋە ئەرەب  ەتئىيسۈيقەستلىرىدىن ق

تىلىنى يوقۇلۇشتىن ساقالپ قالدى. ئىسالم ئۇنىڭ تىلىنى ئەرەب تىلىغا 

ەرەب ئ ۇرغان ۋە ئۇنىڭ سۆزىنى پاساھەتلىك قىلغان بارلىق خەلقلەرئايالند

ەلقى ختىلىنى ئىشلەتتى. شۇنىڭ بىلەن مىسىر، شام، ئىراق، شىمالى ئافرىقا 

 ئەرەبلەرگە ئايالندى.

ئەجەملەر )ئەرەبلەردىن باشقا خەلقلەر( ئەرەبلەرگە ھۆرمەتلەش ۋە    

ى، ئەرەبلەر ئۇالرنىڭ ئىكرام نەزىرى بىلەن قارايتتى، چۈنك-ئىززەت

قوماندانلىرى، ئۇستازلىرى، مۇئەللىملىرى، قۇتقازغۇچىلىرى.. ئىدى. ئاخىرقى 

ئەسىردە ئىسالم بىلەن ئەرەبلەر ئوتتۇرسىدىكى قاباھەتلىك بۆلۈنۈش قانداق 

 يۈز بەردى؟
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 ەقىقىيئارقىسىدىكى ھ ڭمىللەتچىلىك چاقىرىقىنى

 سەۋەبلەر

  

مۇھىم سەۋەب بولسا غەرب دۇنياسىنىڭ ئىسالمدىن يىراقالشتۇرۇشقا -8   

 .ىچۈشۈرۈشبىر مۇناسىۋەتنى  يېڭىئۇرۇنىشى ھەمدە ئىسالمنىڭ ئورنىغا 

ل قۇرا كېيىنبولغاندىن  مەغلۇپ ئۇرۇشىداسەلب -غەرب دۇنياسى ئەھلى   

ۋە تىل ھۇجۇمى قوزغاشنى قارار قىلدى. مانا بۇ  ئىدىيەۋىھۇجۇمىنىڭ ئورنىغا 

ھۇجۇم غەرب دۇنياسىنىڭ بىزنىڭ شەھەرلىرىمىزدە قەدەملىرىنى مۇستەھكەم 

 الېئونناپئورۇنالشتۇرۋىلىشىغا ياخشى شارائىت يارىتىپ بەردى. بولۇپمۇ، 

 دى،شۇنداق بول تېخىمۇ كېيىنبولغاندىن  مەغلۇپمىسىرغا قوزغىغان ھۇجۇمدا 

ەممەد ئەلى باشا ۋە ئىبراھىم باشانىڭ ئەرەب مىللەتچىلىك مۇھ-3   

 ئارزۇ قىلىشى. ەرىكىتىنىھ ېرىيەئىمپ

تۈركىيەدىن ئايرىلىپ چىقىش ۋە بۇ دۆلەتكە بولغان  ئىسالم دۆلىتى-3   

 غەرب دۇنياسىنىڭ ۋارىسلىق قىلىشى ئۈچۈن بۇ دۆلەتنى يوقىتىش.

نۇشى، چۈنكى تۈركىيە ناساراالرنىڭ تۈركىيەدىن قۇتۇلۇشقا ئۇرۇ-0   

ئىسالم دۆلىتىنى قوغداش ئۈچۈن  ھەمدە ناساراالرغا جىزىيە بەلگىلەيتتى

م بىر قىسى ۋە ئەسكەر بولۇشقا ئوخشاش ئورۇندا تۇرىدىغان بېرىشزاكات 

مەجبۇرىيەتلەرنى بەلگىلەيتتى. ناساراالر ئۆزى ياشاۋاتقان جەمئىيەتلەرگە 

شۇ  ۋە بولۇشنىرنىڭ خوجايىنى قوماندانلىق قىلىشنى ۋە ئۇ جەمئىيەتلە

 شنى ئارزۇ قىالتتى.ۇجەمئىيەتتىكى كىشىلەرنىڭ ئالى قوماندانى بول
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 تارىخى تەرەققىياتى ەسىنىڭمىللەتچىلىك ئىدىي

  

وننىڭ ھۇجۇمى ئەرەبلەرنى ئىسالمدىن مىللەتچىلىككە يۆتكەشتىكى ئناپالى

اللە ھنىدا )ېز ېئوننىڭناپال ەسىتۇنجى قەدەم ئىدى. مانا بۇ مىللەتچىلىك ئىدىي
قارشىلىشىشنىڭ  ەرىكەتلەندۈرگەننىدا بىلەن ئەزھەر ھ ېگەن( داكبر

 سىگەەتەسىرىدە پەيدا بولغان ئىدى. غەرب دۇنياسى بۇ مىللەتچىلىك ئىدىي

يىلى مىسىردىن چىقىپ -3133 ەلىكلەرقانائەت ھاسىل قىلدى. فىرانسىي

كەتتى. مۇھەممەد ئەلى باشا كەلدى. مۇھەممەد ئەلى باشا بولسا ئەلبانىيلىك 

قارشى  اېئونغساقچى بولۇپ، ئۇ ئەرەب تىلىنى بىلمەيتتى. ئۇ خەلىپە ناپال

مەيدانغا بىلەن تەڭ  چى قوشۇنتۇرۇش ئۈچۈن مىسىرغا ئەۋەتكەن ھۇجۇم

دى، ئى ېرەكباال بولۇپ تاماخور، ز ېتىما يكەلگەن ئىدى. مۇھەممەد ئەلى باش

، ئۇ ساۋاتسىز بولۇپ، ساۋاتسىزلىقى سەۋەبىدىن خاتالىشىپ تۇراتتى.  ېكىنل

قىلدۇرۇشنى ئىرادە قىلدى. ئۇ  ەرەققىيۋە ئۇنى ت ېرىشنىئۇ مىسىرغا ب

 اشا مىسىرغا ھاكىم بولدى.بمەمالىيكالرنى يوقاتتى. مۇھەممەد ئەلى 

ىر ئىسىملىك ب‹ لىيۇن›انىڭ كىچىكىدىن باشالپال اشپمۇھەممەد ئەلى    

ەيران ھ ەلىكلەرنىفىرانسىي ۇرۇشىبىلەن ئاالقىلىشىپ ت ەلىكفىرانسىي

 8 قالدۇرغان ئىدى.

 ېلىپك)د.كلوت(مەشھۇر دوختۇر د. كىلوت  فىرانسىيەلىكمىسىرغا   

بولدى. ئۇ مۇھەممەد ئەلى باشاغا  ەسلىھەتچىسىمۇھەممەد ئەلى باشانىڭ م
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مىللەتچىلىك ئىددىيسى توغرىسىدا مەسلىھەت كۆرسەتتى. ) يەنى د. كىلوت 

الى ئ ەربىيەلەيدىغانبىلەن ت ەسىمىللەتچىلىك ئىدىي ۇغۇچىالرنىئوق

 9 مەقسەت قىلغان ئىدى.( ەربىيەلەشنىمەكتەپلەردە ت

تى. ئۆمىكىنى فىرانسىيەگە ئەۋەت ئوقۇغۇچىالرمۇھەممەد ئەلى باشا بىر بۆلۈك    

فىرانسىيەدىن مىللەتچىلىك ئۇرۇقىنى كۆتۈرۈپ  ئوقۇغۇچىالرشۇنىڭ بىلەن بۇ 

ولۇپ، ( برفاعة الطهطاويقايتتى. مانا بۇالرنىڭ ئارىسىدا رەفائەتۇ تەھتاۋى )

يىلغىچە پارىژدا تۇردى. ئاندىن ئۇ فىرانسىيە -3213يىلدىن -3231ئۇ 

 كۆتۈرۈپ كەلدى. ەسىنىئىدىي مىللەتچىلىك ئىنقىالبى

 ئىبراھىم باشا شام شەھەرلىرىدە:

مۇھەممەد ئەلى باشا ئوسمانىيە ھۆكۈمىتىدىن ئايرىلىپ چىقىدىغان ئەرەب 

قىالتتى. بۇ ئىشنى مۇھەممەد ئەلى   ئارزۇ ئىمپېرىيەسىنىمىللەتچىلىك 

باشاغا غەرب دۇنياسى )يەنى فىرانسىيەلىكلەر( چىرايلىق كۆرسەتكەن ئىدى. 

ئۇ ئوغلى ئىبراھىم باشانى شامغا ئەۋەتتى. ئۇ شام شەھەرلىرىنىڭ ھەممىسىنى 

-8101يىلدىن -8133ئىشغال قىلدى. ئىبراھىم باشا شام شەھەرلىرىدە 

 لەرنىڭھادىسىھۆكۈم سۈردى. مانا بۇ يىلالرنىڭ شامدىكى  يىلغىچە يەتتە يىل

يولىنى ئۆزگەرتىشتە چوڭقۇر تەسىرى بولغان ئىدى. ئىبراھىم باشا شام 

 ئىشالرنى قىلدى؟ نېمەشەھەرلىرىدە زادى 

ئىبراھىم باشا شامدا ناساراالرغا تەتبىقلىنىدىغان ئىسالم ئەھكاملىرىنى -8   

نى مۇسۇلمانالر بىلەن باراۋەر بولۇشقا چاقىردى. ئەمەلدىن قالدۇردى. ناساراالر

 ئۇنىڭ دادىسى مۇھەممەد ئەلى باشامۇ مىسىردا شۇنداق قىلغان ئىدى.
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دىنىغا دەۋەت قىلىش جەمئىيەتلىرىنى ۋە  خىرىستىيانئىبراھىم باشا -2   

ئۇنىڭ مەكتەپلىرىنى قوللىدى. ئەمما مىسىردىكى ئۇنىڭ دادىسى مۇھەممەد 

، ئەلچىلەر، ساياھەتچىلەر ھەمراھلىرىسەك، ئۇنىڭ دائىملىق ئەلى باشاغا كەل

 10كىشىلەردىن ئىدى. خىرىستىيانالشتۇرغۇچى

 (خىرىستىيان دىنىغا دەۋەت قىلىش)پىروتستانت مەزھىپى(ېرىكىلىق)ئام .8

 . ېلىشىئۆمىكىنىڭ ك

 ئارىسىدا تۆۋەندىكى كىشىلەر بار ئىدى: ئۆمەكنىڭبۇ 

يىلغىچە ئىزچىل -3237يىلدىن -3213ئۇ  :(ئىيلىي سىمىس3)

ىنى مەتبەس ۆمەكنىڭخىرىستىيان دىنى ئۈچۈن خىزمەت قىلغان ئىدى. ئۇ ئ

 باشلىدى. بۇ شام ېسىشقاب ېرىيالالرنىبىيرۇتقا يۆتكەپ، ئەرەبچە مات

 يرۇتتاېشەھەرلىرىدىكى مۇشۇ تۈردىكى تۇنجى مەتبە ئىدى. ئۇ ئايالى بىلەن ب

ىقتى، بۇ شام شەھەرلىرىدىكى مۇشۇ تۈردىكى تۇنجى قىزالر مەكتىپى قۇرۇپ چ

 ئىدى. ەكتىپىقىزالر م

ت خىرىستىيان دىنىغا دەۋە ېرىكىلىقئام : (دوكتور كورلىيلوس فاندىيك3)  

يىل 33قىلىش ئۆمىكى بىلەن دوختۇر سۈپىتىدە كەلدى. ئۇ شام شەھەرلىرىدە 

ى مىت، ئۇنىڭ تىرىشچانلىقلىرىنىڭ قىم ېھتىمالخىزمەت قىلدى. )ئ

شى ھەمدە ئۇنىڭ بۇ ۇئەجنەبىيلەرنىڭ تىرىشچانلىقلىرىدىن چوڭ بول

 .( ۇمكىنم ۇشىشەھەردىكى مەدەنىيەت تەرەققىياتىغا بولغان تەسىرى كۆپ بول

يىلغىچە ياشىغان(لىۋانلىق -3273يىلدىن -3233ئۇ ) (ناسىف يازجى:1)   

كى بىلەن ۆمىخىرىستىيان دىنىغا دەۋەت قىلىش ئ ېرىكىلىقناسارا بولۇپ، ئام

خىزمەت قىلغان. ئۇ ئوغلى ئىبراھىم يازجى بىلەن تەۋراتنى تەرجىمە قىلغان 

 يرۇتېب›ئىگە  ېرىگەئىدى. ئۇنىڭ ئوغلى ئىبراھىم مىللەتچىلىك خاراكت
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نى قۇرغان تۇنجى كىشى بولۇپ، ئۇنىڭ شوئارى ‹ جەمئىيىتى ەخپىيم

 : ېيىتتۇرمۇنۇ ب ېئىرىدىكىئىبراھىمنىڭ ش

  

 فلن يخيب لنا في جنبە أرب   السيف مأربنـالنطلبن بحد 

 بۇ شىئىرنىڭ مەزمۇنى:

ارزۇ قىلىمىز، ئ يېتىشنىبىز قىلىچنىڭ بىسى بىلەن ئۆز مەقسىتىمىزگە 

 ئارمانلىرىمىز بىزنى ھەرگىز نائۈمۈتتە قويمايدۇ.–ئارزۇ 

مانا بۇ ئىبراھىم ناسارا بولۇپ، ئۇ ماسۇنى تەشكىالتنىڭ ئەزاسى ئىدى. ئۇ    

يىلغىچە ياشىغان( مىسىردا ئۆلگەن. ئۇنى -8816يىلدىن – 8107) 

راھىم بەرگەن. ئىب سۈرەتلەپ يىغىنى تەشكىالتىنىڭ مىسىردىكى ماسۇنى 

 قارشى قوزغىالڭ كۆتۈرۈشكە چاقىرىدىغان ئىككى قەسىدىنىڭ تۈركلەرگە

 ساھىبى ئىدى.

 لقد طما السيل حتى غاصت الركب     تنبهوا واستفيقوا أيها العــرب

 وحقـكم بين أيدي الترك منتـهب     أقداركم في عيون الترك نازلـة

 مەزمۇنى: شېئىرىنىڭبۇ      

 ېشىپتبولۇڭالر، ئويغىنىڭالر. شۈبھىسىزكى، سەل  ھوشيارئى ئەرەبلەر!    

ۈشۈپ چقولىغا  تۈرۈكلەرنىڭدى. سىلەرنىڭ تەقدىرىڭالر كەتتى، كارۋانالر يوقال

 قولىدىكى ھەققىڭالر بۇالنغان.. تۈركلەرنىڭكەتتى. 
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 بولسا: شېئىريەنە بىر 

 وهوى لواحظها النواعس      دع مجلس الغيــدا لاوانس

 على فراش الذل جــالس      أي النعيـم لمــن يبيـت

 لديهـم إلآ المشـاكـس    فالتـرك قــو  لا يفـوز

  

يىلغىچە ياشىغان( ئۇ -3221يىلدىن -3231ئۇ ) :بىترىس بوستانىي -3   

ق قىالتتى. تەرجىمانلى ۇلخانىسىداكونس ېرىكالىۋانلىق بولۇپ، بىيرۇتتىكى ئام

ئۇ سىمىس ۋە فاندىيكقا بولغان ساداقىتى سەۋەبىدىن ئۆزىنىڭ مارۇنى دىنىنى 

خىرىستىيان دىنىدىكى پىروتستانت مەزھىپىگە ئۆزگەرتكەن. خىرىستىيان 

 گە ئوقۇتقۇچى قىلىپ «ئەبىيە مەكتىپى»دىنى تەشۋىقاتچىلىرى ئۇنى 

ىمە نى تەرجىمە قىلغان. ئۇ تەرجتەيىنلىگەن. ئۇ سىمىس بىلەن بىللە تەۋرات

)محيط قامۇسۇل مۇھىيت». ئۇ ۇغۇلالنغانيىل ش33ئىشلىرى بىلەن 
ة دائر»ۋە قامۇس« )قطر المحيط(»ۋە ئۇنىڭ قىسقارتىلمىسى« المحيط(

 قىلدۇرغان. ەشرقاتارلىق قامۇسالرنى ن« المعارف للبستاني

دەرۇزىالر  ناساراالر بىلەن لىۋاندىكى ىيىل-3213بىترىس بوستانىي    

ىلدۇرغان ق ەشرن ۇرنالبىر ژ پاسات يۈز بەرگەن ۋاقىتتا،-نەئوتتۇرسىدىكى پىت

 بولۇپ، ئۇ«  ەرىكەتلەندۈرۈشھ ۈرىيەنىس»ئىسمى  ۇرنالنىڭبولۇپ، ئۇ ژ

يىلى -3211ساپ مىللەتچىلىككە دەۋەت قىالتتى. ئۇ  ۇرنالژ

بۇ  لەننى قۇرۇپ چىقتى. ئۇ ناسىف يازجى بى«مەكتىپى ۋەتەنپەرۋەرلىك»

ئايدا بىر چىقىدىغان سىياسىي  ېرىميىلى ي-3273ئۇ  مەكتەپتە دەرس ئۆتتى.

ڭ ئۇنى قىلدى. ەشرن ۇرنالنىناملىق ژ« قەلب» ېردىكىخاراكت ەدەبىيۋە ئ

)حب الوطن من ۋەتەننى ياخشى كۆرۈش ئىماننىڭ جۈملىسىدىن» شوئارى 
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ق ناملى « ەغچكىچىك با»، « ەباغچ»دىگەن شوئار ئىدى. ئۇ يەنە « الإيمان(

 11 چىقاردى. ېزىتئىككى گ

تۇنجى  ىنىڭەسناسىف يازجى ۋە بىترىس بوستانىي ئەرەب مىللەتچىلىك ئىدىي

قوماندانلىرىدىن ئىدى. شۇڭا ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرىمۇ مىللەتچى  ېتەكچىي

تەشكىالتالرنى قۇرۇپ چىقتى. بۇ مىللەتچى تەشكىالتالر ھاياتنى اللەنىڭ 

 رەلەيدىغانېدىنىدىن يىراقالشتۇرۇشتا ھەمدە مىللەتچىلىك ئۈچۈن قۇربانلىق ب

 ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىدى. ەربىيەلەشتەقوماندانالرنى ت

ىكىلىق خىرىستىيان دىنىغا دەۋەت قىلىش ئۆمىكىنىڭ ئەڭ چوڭ ئامر

ۋە بىترىس بوستانىيالرنى مەيدانغا چىقىرىشتىن  ىنەتىجىسى ناسىف يازج

ئەڭ  غانەربىيەلەيدىت بىلەن ەسىبۇ ئۆمەك يەنە مىللەتچىلىك ئىدىي  باشقا،

يىلى -3211چوڭ ئىنىستىتوتنى قۇرۇپ چىقتى. ئۇ بولسا بىيرۇتتىكى 

ئىسمى  ېتنىڭۇنىۋېرسىتبولۇپ، دەسلەپتە بۇ ئ ۇنىۋېرسىتېتىئ ېرىكان ئامقۇرۇلغا

تۇنجى  ڭۇنىۋېرسىتېتنىئىدى. بۇ ئ«ۇلتېتىئىنگىلىس تىلى فاك ۇرىيەس»

ىلمىدە بولۇپ، ئۇ ئىالھشۇناسلىق ئ راھىب دانىيال بىلىس ېرىكىلىقرەئىسى ئام

 ۇنىۋېرسىتېتنىڭيىلىغىچە بۇ ئ-3133ئىدى. ئۇ  ېرىشكەنئ ۇنۋانغائ ۇقدوكتورل

س ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭ ئوغلى ھەۋارىد بىلى ېيىنرەئىسى بولدى. ئۇنىڭدىن ك

 ۋارىسلىق قىلدى.

 ەسىدىكىتەسىرى مىللەتچىلىك ئىدىي ۇنىۋىرستىتىنىڭئ ېرىكابۇ رايوندىكى ئام

بىر  ۇنىۋىرستىتىئ ېرىكائام ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدۇ. ەسىرىدىنھەرقانداق ت

ق ۋاقىت ئىچىدە شام شەھەرلىرىنىڭ بىر قىسىم ئەسىردىن ئارتۇقرا

ك مىللەتچىلى چىقتى. ئۇالرنىڭ ئىچىدىن  ەربىيەلەپقوماندانلىرىنى ت

كۆڭۈل بۆلىدىغان ئەڭ مەشھۇر ئۇستازالرنىڭ بىرى بولسا  ەسىگەئىدىي
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 يەلىنىپەربىقۇستەنتىين زەرىيق بولۇپ، ئۇنىڭ قولى بىلەن جورجى ھەبەش ت

 چىققان.

دىنى جەمئىيىتىنىڭ ئەزالىرى( دەۋەت  خىرىستىيان) ىنىد كاتولىك-2   

كەلتۈردى ھەمدە  بارلىققايىلى تاش مەتبەئەنى -8107ئۆمىكى: بۇ ئۆمەك 

ئۇلۇغ »دەپ تونۇلغان  ئۇنىۋىرستىتىدىنى  خىرىستىيان كېيىنشۇنىڭدىن 

 قىلدى. تەسىسنى «يۈسۈپ مەكتىپى

پ قۇرۇ ۇلتېتىنىفاك« ئەينى تۇۋرە »ئۇالر لىۋاندا  :12يىلەرىرىئازەلئەل -1   

 چىقتى

  

                                                           
بۇ كاتۇلىك دىنىدىكى فىرانسىيىلىكلەرنىڭ لەقىمى بولۇپ بۇ يالالنمىالر ئۇالرنىڭ -ئەل لەئازىريىلەر  12 

 لەقىمى بىلەن ئاتالغان.
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 مىللەتچى تەشكىلاتلار

  

چاقىرىدىغان مىللەتچى تەشكىالتالرنى  ئىدىيەسىگەمىللەتچىلىك 

ەڭ مۇھىم ئدىنىغا دەۋەت قىلىش ئۆمىكى قىلغان  خىرىستىيان ،قۇرۇپ چىقىش

 بىرىدۇر. بۇ تەشكىالتالرنىڭ ئەڭ مۇھىملىرى: ئىشالرنىڭ

 سەنئەت جەمئىيىتى:-ئەدەبىيات-3

دىنىغا دەۋەت  خىرىستىيان ئامېرىكىلىقيىلى -8107بۇ جەمئىيەتنى    

قىلىش ئۆمىكى قۇرۇپ چىققان بولۇپ، بۇ جەمئىيەتنىڭ رەھبەرلىرى سىمىس، 

فايدىيك، بوستانىي، ناسىيف يازجى قاتارلىقالر ئىدى. بۇ جەمئىيەت قۇرۇلۇپ 

كىشىگە يەتتى. ئۇنىڭ ئەزالىرىنىڭ 51ئىككى يىل بولماستىن، ئۇنىڭ ئەزالىرى 

ىرمۇ رى ئىدى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بناسارالى سۇرىيەبىيرۇتتىكى  كۆپىنچىسى

مۇسۇلمان ۋە دۇرۇزىي يوق ئىدى. بۇ تەشكىالت بەش يىل مەۋجۇت بولۇپ 

 تۇرغان.

 شەرق جەمئىيىتى:-3

 تىنىڭ ئەزالىرىىيىلى خىرىستىيان دىنى جەمئىي-3233بۇ جەمئىيەتنى 

 .قىالتتى ېتەكچىلىكقۇرۇپ چىققان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئەدىب دەبرۇنىر ي

 ئىلمى جەمئىيىتى:سۇرىيە -1

يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ جەمئىيەتنىڭ -8157بۇ جەمئىيەت مىالدى 

 ئامېرىكىلىقكىشىگە يەتكەن. بۇ جەمئىيەتنى قۇرۇشقا 851ئەزالىرى 

ىلەن ب ىڭ ناسارا قۇرغۇچىسىدىنىغا دەۋەت قىلىش ئۆمىكىن خىرىستىيان
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ر  يەنە بۇ  ناشقان.قات13بىر قىسىم مۇسۇلمانالر ۋە بىر قىسىم دۇرۇزىيال

.  كەنئېرىشقىلىشىغا  ئېتىراپيىلى ھۆكۈمەتنىڭ -8161جەمئىيەت مىالدى 

 ئاۋاز قوشقان تۇنجى كىشى ئىبراھىم يازجى ھەرىكىتىگە)ئەرەب مىللەتچىلىك 

بولۇپ، ئۇ مۇشۇ جەمئىيەتنىڭ ئەزالىرىنىڭ بىرى ئىدى. ئۇنىڭ ئەرەب 

 14 مىللەتچىلىك روھى سىڭگەن قەسىدىسى بار.(

 :جەمئىيىتى ېيرۇتب ۇرىيەس-4   

يىلى قۇرۇلغان. جورجى ئەنتونىيوس مۇنداق -3273بۇ جەمئىيەت مىالدى 

 للىگۈچىەشكىت ەرىكىتىنىيىلى يىلى ئەرەب مىللەتچىلىك ھ-3273›دەيدۇ: 

ۋاپات بولۇشتىن ئىككى يىل بۇرۇنقى  خانەمىدتۇنجى كۈچ سۇلتان ئابدۇل ھ

 ۇرىيەس ۇنىۋىرستىتىئامېرىكا ئ ۇتتىكىيىلى بىير-3273.  ېلىدۇۋاقىتقا توغرا ك

شالردىن ئوقۇيدىغان يا ۇلتېتىدافاك خىرىستىيان دىنى پىروتستانت مەزھىپى

نى قۇردى. ئۇالرنىڭ ھەممىسى « بىيرۇت جەمئىيىتى ۇرىيەس»بەش كىشى 

 پىگەې، ئۇالر مۇسۇلمانالر ۋە دۇرۇزىيالرنى ئۆزلىرىنىڭ س ېكىنناسارا ئىدى، ل

 ەپەرن 33ئۇالر بۇ جەمئىيەتكە  ،ى بىلەتتى. شۇڭاقوشۇشنىڭ قىممىتىن

خىل -كىشىنى قوبۇل قىلغان بولۇپ، بۇ كىشىلەر شەھەردىكى خىلمۇ

تەۋە ئىدى. ماسۇنىي تەشكىالتى بۇ تەشكىالتتىن بۇرۇن شام  ۇرۇھالرغاگ

قۇرغان  نى«بىيرۇت جەمئىيىتى ۇرىيەس»شەھەرلىرىگە كىرگەن ئىدى. شۇڭا 

ان ماسۇنى پەيدا بولغ ېڭىدىنڭ بىرىنىڭ ياردىمىدە يكىشىلەر ساۋاقداشلىرىنى

 ‹قىلدى. رىكېتەشكىالتلىرىنى ئۆزلىرىگە مايىل قىلىپ ئۇنى ئۆز ئىشلىرىغا ش

15 

 بىز بۇنىڭدىن تۆۋەندىكىلەرنى بىلىۋاالاليمىز:

                                                           
 پىرىقىسىدۇر. نىيپاتىمىيالر خەلىپىسى ئەلھاكىم بئەمرۇلالھنى ئىالھالشتۇرىدىغان بىر باتى -دۇرۇزىيالر13 

[333]يقظة العرب 14 
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 ىڭھەرىكىتىنتەشكىللەنگەن ئەرەب مىللەتچىلىك  شام شەھەرلىرىدە-8   

 باشلىنىشى ناساراالرنىڭ يولى ئارقىلىق بارلىققا كەلگەنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز.

بۇ ناساراالر بوستانىي ۋە يازجىي ياكى ئۇالرنى ياخشى كۆرىدىغان -2

دىنىغا  انخىرىستىي ئامېرىكىلىقكىشىلەرنىڭ شاگىرتلىرىدىن بولۇپ، ئۇالر 

كىنى كەنلىدەۋەت قىلىش ئۆمىكىنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ نەتىجىسى ئى

 بىلىۋاالاليمىز.

بۇ جەمئىيەتنى قۇرۇپ چىققان كىشىلەر ئارىسىدا بۇ جەمئىيەتنىڭ -3   

قويغان ئىبراھىم يازجىينىڭ بارلىقنى بىلىۋاالاليمىز.  ئوتتۇرىغا شوئارىنى

 : شوئارىئىبراھىم يازجىنىڭ 

 فلن يخيب لنا في جنبە أرب   لنطلبن بحد السيف مأربنـا

 نى:مەزمۇ شېئىرنىڭبۇ 

ارزۇ قىلىمىز، ئ يېتىشنىبىز قىلىچنىڭ بىسى بىلەن ئۆز مەقسىتىمىزگە 

 قويمايدۇ. ئۈمۈتتە نائارمانلىرىمىز بىزنى ھەرگىز –ئارزۇ 

شۇنىڭدەك، لىۋانلىق ناسارا نەمىر باشا ۋە ئۇنىڭ كۈيئوغلى شاھىين    

مەكارىيۇسمۇ بۇ جەمئىيەتنى قۇرغۇچىالردىن بولۇپ، بۇ ئۈچ كىشى ماسۇنىي 

 ەشكىالتنىڭ مەشھۇر كاتتىباشلىرىدىن ئىدى.ت

ئەرەب مىللەتچىلىك  ماسۇنىي تەشكىالتنىڭ ئەزاسى ئەيادى يەھۇدى

ئىدىيەسىنى پەيدا قىلغان بولۇپ، ئۇ ئەينى ۋاقىتتا تۇرانىيە مىللەتچىلىكىنى 

 ئەيادىنىڭ ئۆزىدۇر. قوزغىغان
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ان كىشى قويغ ۇرىغاقۇرۇش ئىدىيەسىنى ئوتت «بىيرۇت جەمئىيىتى ۇرىيەس»

ئۇ ئامېرىكا  ئىدى.شەھرىدىن زۇق مەكايىل  بولۇپ، ئۇئىلياس ھەبالى 

دەرس ئۆتىدىغان فىرانسۇس تىلى ئوقۇتقۇچىسى ئىدى. بۇ  ۇنىۋېرسىتېتىدائ

.. .ئىچىدە يازجىي، يەئقۇب سۇرۇف، شاھىين مەكارىيۇس ۇغۇچىالرنىڭئوق

 16‹غرۇرلىناتتى.قاتارلىقالر بار ئىدى. ئۇ فىرانسىيە ئىنقىالبىدىن مە

قۇرغانلىقى گۇمانلىقتۇر.  17نى مەدھەت پاشانىڭ«بىيرۇت جەمئىيىتى ۇرىيەس»

كونسۇلى ئەۋەتكەن بىر پارچە  ەنگلىيەئئايدا -1يىلى-3223چۈنكى، 

 ئىنقىالبقا قىزىقتۇرىدىغان ېيرۇتتاب» ېيىلگەن: دمۇنداق  ېلېگراممىدات

ىشىنىڭ كەلتۈرگەن كبارلىققا نۇرغۇنلىغان تەشۋىقاتالر بارلىققا كەلدى. بۇالرنى 

مەدھەت پاشا شۇ ۋاقىتتا شامنىڭ «مەدھەت پاشا ئىكەنلىكى گۇمانلىقتۇر.

 ئىدى. ۋالىيسى

بىراق، سۇلتان ئابدۇل ھەمىدخاننىڭ كەسكىن ئىرادىسى ۋە ئۇنىڭ بۇ 

 ىەكشۈرۈشتئىزلىرىنى قاتتىق  –جەمئىيەتنى ۋە ئۇنىڭ بارلىق ئىش 

ۈشۈپ ھالغا چپاسسىپ ھەرىكەتلىرى -نەتىجىسىدە، بۇ جەمئىيەتنىڭ ئىش

-33يىلى -3223نىڭ تەشۋىقاتلىرى «بىيرۇت جەمئىيىتى ۇرىيەس»قالدى. 

يىغىنچاقالنغان  ۇقتىغانقويۇلغان مۇنداق تۆت  ۇرىغائوتتۈنى ك-13ئاينىڭ 

ماددىسىغا مەركەزلەشكەن  ۈچىنچىئبولۇپ، ئەڭ مۇھىمى بۇ تەشۋىقاتنىڭ 

 قويغان تەشۋىقاتالر تۆۋەندىكىچە: ۇرىغائوتتئىدى. ئۇالر 

                                                           
نقلا عن كتاب المجتمع العربي كلية الأداب جامعة  514]الشعوبية الجديدة لمحمد مصطفى رمضان ص16 

 بيروت[
« كنىڭ داهىسىئەركىنلى»مەدهەت پاشا سۈرىيىدىكى ماسۇنىي تەشكىلاتنىڭ رەئىسى بولۇپ ئۇنىڭغا 17 

 قويۇلغان ئىدى.دەپ تەخەللۇس 

 18(F.O)  2952660256].
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 . ېرىشببىلەن لىۋانغا بىرال ۋاقىتتا مۇستەقىللىق  ۇرىيەس-3

 قىلىش. ېتىراپئدۆلەت تىلى سۈپىتىدە  ەسمىيرئەرەب تىلىنى -3

 تەربىيە ئەركىنلىكىنى يولغا قويۇش.-تەلىم-1

 بىلەن بىرگە باشقا شەھەرلەرگە ئۇرۇشقا ئەۋەتمەسلىك. ۈركلەرتئەرەبلەرنى -3
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 ەتقاھىرەگە ھىجر

 

 زىرىدە ڭ نەھەممە كىشىنى ڭ مىسلىسىز ئوبرازى سۇلتان ئابدۇل ھەمىدخاننى

ئورۇنغا ئىگە ئىدى، ئۇالر ئۇنى ناھايىتى ياخشى كۆرەتتى. ئالىيجاناب يۈكسەك 

- ەيشئساددا، -ئاددىيزاھىد، تەقۋادار،  ېرىلمەيدىغانبچۈنكى، ئۇ دۇنياغا 

ەزىرىنى زىننەتلىرىگە ن-ېرىلمەيدىغان، دۇنيانىڭ زىبۇبساپاغا - ەيپكەت، ئىشر

غان، االلمىدۇنيا ئۇنى ئالداپ ق-سالمايدىغان،  شۇنچە ئۇلۇغ سەلتەنەت ۋە مال

 ۈشلىرىنىۆرۈنكزىننەت .. پاراۋانلىق -كىشى بولۇپ، قەسىرىگە زىبۇئالىيجاناب 

 يوالتمايتتى. ېقىني

ۇ بغۇچىالر ۋە ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرى دىنىغا دەۋەت قىل خىرىستىيانشۇڭالشقا 

كۈنلەردە شامدا پائالىيەتلىرىنى راۋاجالندۇرۇشقا قادىر بواللمىدى. شۇڭا ئۇالر 

 ېخىمۇتھىمايىسى ئاستىدا مىللەتچىلىك ھەرىكەتلىرىنى  ەنگلىيەنىڭئ

قىلىش قارارىغا كەلدى. چۈنكى  ەتھىجر راۋاجالندۇرۇش ئۈچۈن قاھىرەگە

 كونسۇلى كىرومىر شۇ ۋاقىتتا قاھىرەدە ئىدى. ەنگلىيەئ

 قارشى ئۇرۇش قىلىش، مىللەتچىلىك ۋە ئىلمانىزىم ئىدىيەسىنى تۈركىيەگە 

ھەمدە ئۇالرنى  ئىسالمنىڭ ئورنىغا  ومۇمالشتۇرۇشكەڭ كۆلەمدە ئ

ەرەب ئورنىغا ئ مۇناسىۋەتلىرىنىڭ دەسسىتىش، ئىسالمىي قېرىنداشلىق

 مىللەتچىلىك ھەرىكىتى مۇناسىۋەتلىرىنى دەسسىتىش ئۈچۈن خىرىستىيان

-غۇچىالر ۋە ئۇالرنىڭ  ئائىلىلىرى، ناسارا يازغۇچىالر.. توپدىنىغا دەۋەت قىل

ىڭ قىلغان كىشىلەرن ەتھىجر قاھىرەگەقىلدى.   ھىرەگە ھىجرەتتوپ بولۇپ قا

 ئارىسىدا تۆۋەندىكى كىشىلەرمۇ بار ئىدى:
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ىالتنىڭ باال ماسۇنىي تەشك-ناسىف يازجىينىڭ ئوغلى ئىبراھىم يازجىي: بۇ ئاتا

 تەسىس قىلغان. گېزىتىنى« نۇر»ئەزاسى ئىدى. بۇ ئىبراھىم 

ولۇپ، ب مەكارىيۇس: بۇ ئىككىسى ناسارانەمىر ۋە ئۇنىڭ كۈيئوغلى شاھىن  پارس

ت بۈركۈ»ماسۇنىي تەشكىالتنىڭ ئەزاسى ئىدى. ئۇالر كۈندە چىقىدىغان 

 «ئايلىق تالالنمىالر»ھەمدە ئايدا بىر چىقىدىغان  گېزىتى« چاڭگىلى

 ساھىبلىرى ئىدى. ژۇرنىلىنىڭ

 ەسىست كۈندىلىك گېزىتىنى« ئەھرام»سەلىيم تەلقا: ئۇ كۈندە چىقىدىغان 

 ھازىرمۇ كۈندە چىقىدۇ. ىلغان بولۇپ، بۇ گېزىتق

نىڭ ساھىبى بولۇپ، ئۇنىڭ «ھىالل ئاي نەشرىياتى»جورجى زەيدان: 

بۇزۇق ئەسەرلىرى بار. ) بۇنداق بۇزۇق  نۇرغۇنلىغان ئىسالم ھەققىدە يېزىلغان

 ئەقىدىنى سىڭدۈرىدىغان بۇ كىشىنىڭ كىتابلىرىدىن ئاگاھ بولۇڭالر(

نەققاش : ئۇ  مۇدىرى، سەلىم گېزىتنىڭ« ىسىرم»ئىسھاق: ئۇ  ئەدىب

مۇدىرى، بۇ ئىككىسى شاملىق ناساراالر بولۇپ  گېزىتنىڭ« تىجارەت»

جامالۇددىين ئافغانىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن خىزمەت قىالتتى. جامالۇددىين 

تەسىس قىلغان. بۇ ئىككى گېزىتىنى ئافغانىنىڭ يۇقىرىقى

ناسارا بولۇپ يالغاندىن ئىسالمغا كىرگەن روز ئەليۈسۈپ : بۇ شامدىن كەلگەن 

قىياپەتكە كىرىۋالغان ھەمدە ئىسمىنى فاتىمە ئەليۈسۈپ دەپ ئاتىۋالغان. 

 چىقارغان. بىراق، ئۇ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى روز ئەليۈسۈپ نامى بىلەن ژۇرنال

 ېرىكىلىقئامبولۇپ،  ئەششەدياق: ئۇ مارۇنى مەزھىپىدە ئەھمەد پارس

دىنى ىيان خىرىستقولى بىلەن  ۆمىكىنىڭئ خىرىستىيان دىنىغا دەۋەت قىلىش
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« خەۋەرلەر ڭىېي» ېلىپكقىلغان. ئۇ مىسىرغا  ېتىقادئگە پىروتستانت مەزھىپى

ئۇ باي تونىسنىڭ قولى بىلەن مۇسۇلمان  ېيىنكقىلدۇرغان.  ەشرن ۇرنىلىنىژ

 . ئىدى بولغان

ماسونىي ئۇندىن باشقا ئىسالم دەۋەتچىسى دەپ تونۇلۇپ قالغان، 

تەشكىالتنىڭ ئەزالىرىمۇ بار ئىدى. تۆۋەندە ئۇالر ھەققىدە بىر ئاز توختىلىمىز. 

 جامالۇدىين ئافغانى، مۇھەممەد ئابدۇھ، ئابدۇراھمان ئەل كەۋاكىبىئۇالر: 
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جامالۇدىين ئافغانى، مۇھەممەد ئابدۇھ، ئابدۇراھمان 

 ەل كەۋاكىبىئ

 

بىز بۇ يەردە  پۈتكۈل دۇنيادا نامى چىققان ئۈچ مەشھۇر دەۋەتچى ھەققىدە بىر 

. مۇھىم بولغىنى ئۇالر خۇددى ئىسالمنىڭ  ئاز توختىلىپ ئۆتىشىمىز كېرەك

-بىرلىكىگە دەۋەت قىلىدىغاندەك كۆرۈنىدىغان، ئەمەلىيەتتە ئۇالر ئوچۇق

 ھۇجۇم قىلىدىغان ن تۈركىيەگەئىسالم دۆلىتىنىڭ مەركىزى بولغا ئاشكارا

ھەمدە خىالپەتنى يىقىتىش ئۈچۈن بارلىقىنى بېغىشاليدىغان، ماسونىي 

 تەشكىالتنىڭ ئەزالىرىدۇر.

اپاق چ-: بۇ كىشى نۇرغۇنلىغان يەھۇدىيالر بىلەن ئاپاقجامالۇدىين ئافغانى

بولغان ئىدى. ئېلىپ ئېيتساق ئۇنىڭ خۇسۇسىي دوختۇرى يەھۇدىي بولۇپ 

سمى ھارۇن ئىدى.. ھەتتا ئۇ ئۆلگەن ۋاقىتتىمۇ ئۇنىڭ ئۆلىمىگە ھارۇن ئۇنىڭ ئى

ۋە يەنە جورجى كونجى ئىسىملىك بىر يەھۇدىي ھازىر بولغان ئىدى... خەلىپە 

ەلچىسى ئ ەنگلىيەئچىقىشىنى چەكلىمەكچى بولغىنىدا،  ۈركىيەدىنتئۇنىڭ 

ەرق ش جامالۇدىين ئافغانى چىقىپ كەتكەن ئىدى. ۈركىيەدىنتئارىغا چۈشۈپ 

 ماسسونىي قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى ئىدى.

ئەلچىسى كىرومىرنىڭ ئەڭ  ەنگلىيەئقا كەلسەك: ئۇ مۇھەممەد ئابدۇھئەمما 

سىردىال مى ەنگلىيەئ»ئەلچىسى كىرومىر:  ەنگلىيەئدوستى ئىدى.  ېقىني

. ن ئىدىدېگە« نى مىسىرنىڭ مۇفتىسى قىلىمىزمۇھەممەد ئابدۇھبولىدىكەن، 

ماسونىي تەشكىالتنىڭ سادىق ئەزالىرىدىن بولۇپ، ئەمىيرە  مۇھەممەد ئابدۇھ

 نازلى فازىل سالۇنىنىڭ يىتەكچىلىرىدىن ئىدى. ئۇنىڭ شاگىرتلىرى:
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 ېزىتگ ئەھمەد لۇتفى: ئۇ دىنسىز ئىلمانىزىم ئېقىمىدىن بولۇپ، ئۆزىنىڭ

 قىلغان. ئېالن سەھىپىسىدە كۇپۇرلىقىنى ئاشكارا

بى( دېگەن كىتابنىڭ ساھى قاسىم ئەمىين )ئايالالر ئازادلىقى سەئىد زەغلۇل،

بۇالرنىڭ مىسىردىكى مىللەتچىلىك ھەرىكىتىدىكى تەسىرى ناھايىتى زور 

بولغان.

( ئۇنىڭ مۇسۇلمانالردىن، 3131-3233: )ئابدۇراھمان ئەل كەۋاكىبى

دوستلىرى ۋە شاگىرىتلرى بار ئىدى. ئۇنىڭ ناساراالردىن ەھۇدىيالردىن، ي

« ائۇممۇل قۇر»ۇنالشتۇرۇالتتى. ئۇ ئورقەھۋەخانىسدا دەرسلىرى 

ناملىق كىتابىدا ئەرەب خەلىپىسىگە بەيئەت بىرىشقا چاقىراتتى. ئۇنىڭ 

بۇندىن باشقا يەنە بىر كىتابى بولۇپ ئۇنىڭدا مۇشۇ خىل ئىدىيە ئالغا 

ىتاب ئىدى. ناملىق ك« مۇستەبىتلىك تەبىئەتلىرى»ب بولسا سۈرۈلگەن، ئۇ كىتا

مۇستەھكەملەش ئۈچۈن ھەرقايسى  ېخىمۇت ەسىنىئىدىيمىللەتچىلىك 

 دىنالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىشقا دەۋەت قىالتتى.

 چاقىرىققىلىشقا بىز دۇنيا ھاياتى ھەققىدە مۇالھىزە » ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 

قىلىمىز.. بىز دىنالرنى پەقەتال باشقىالرغا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈنال 

ىقىمىز بولسا: قىلىمىز، بۇ چاقىرچاقىرىق ئىشلىتىمىز. ئەمما بىز باشقا بىر ئىشقا 

بىز ئەرەب مىللىتىنى تىرىلدۈرىمىز! ئەرەب ۋەتىنىنى تىرىلدۈرىمىز! »

..  رالىيەگەۋىستىئاۋە  ېرىكائامۇ ئەركىنلىك، ئەزىزلىكنى تىرىلدۈرىمىز.. مانا ب

پەن ئۇالرغا دىن بولمىغان ئەھۋالدىمۇ ۋەتەننى بىرلىككە -ئىلىم قاراڭالر!

بولمىغان ئەھۋالدىمۇ مىللەتلەرنى ئىتتىپاقالشتۇرۇش،  ەزھەپمكەلتۈرۈش، 
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مەمۇرىي ئورگانالر بولمىغان ئەھۋالدىمۇ سىياسىي مۇناسىۋەتلەرنى بىر تەرەپ 

 «ەكلىدى.ېتيقىلىش يولىغا 

دىمىسى مۇقەد مانا بۇ ئۈچ كىشىنىڭ پىكىرلىرى ئىلمانىزىم ئىدىيەسىنىڭ

ئۇالرنىڭ بۇ پىكىرلىرى ئىلمانىزىم   ھەۋرانىي ئېيتقاندەك، بولۇپ، ئالبىرت

ايالندى. ئ ئۆتىدىغان كۆۋرۈكىگە ئىسالم دۇنياسىغا كېسىپ ئىدىيەسىنىڭ

ئوتتۇرسىدىكى روھى توسۇق شۇنىڭ بىلەن، كاپىرالر بىلەن مۇسۇلمانالر 

پاچاقلىنىپ تاشالندى. مۇسۇلمانالرنىڭ روھى دۇنياسى بۇالرنىڭ مىللەتچىلىك 

قوبۇل قىلىشقا باشلىدى. ئەلبىرت ھەۋرانىي مۇنداق دەيدۇ:  ئىدىيەسىنى

 كىشى ئۇنىڭ نەزەرىيەدىن مۇھەممەد ئابدۇھنىڭ كىتابلىرىنى ئوقۇغان»

ەيدا وپاندىن قۇتقۇزىدىغان بىر توسۇقنى پخۇددى ئىلمانىزىم يولىغا ئىسالمنى ت

-ا، بىرئارق -قالىدۇ. بىراق، بۇ توسۇق ئارقىمۇ قىلىۋاتقاندەك تۇيغۇغا كېلىپ

 بىرلەپ ئىسالم دۇنياسىنى ئىشغال قىلىش ئۈچۈن ئىلمانىزىم ئىدىيەسىنىڭ

 «ئايالندى. ئۆتىدىغان كۆۋرۈكىگە ئىسالم دۇنياسىغا كېسىپ

تۇرۇش چوڭقۇرالش مىللەتچىلىك ئىقىمىنى تېخىمۇمىسىرغا  ئاندىن كېيىن

ىش ئۈچۈن قىل بىلەن يېتەكچىلىك ھەمدە جەمئىيەتكە ئىلمانىزىم ئىدىيەسى

 مۇھەممەد ئابدۇھنىڭ شاگىرتلىرى كەلدى. مەسىلەن:

                                                           
22221226586271].

23221226586271].
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 لۇتفى سەييىد: ئۇ يۇرتۋازلىق، مىللەتچىلىك، ۋەتەنپەرۋەرلىك ئىدىيەسىنى 

 م تارىخىغا دەۋەت قىلىشقا يېتەكچىلىكچوڭقۇرالشتۇرۇپ، فىرئەۋىنز تېخىمۇ

 قىلدى.

مىسىرغا سەئىد زەغلۇل كەلدى. كىرومىر ئۇنىغا مائارىپ  ئاندىن كېيىن

ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە  مىنىستىرلىكىنى تاپشۇردى. ئۇ سىياسىي

 چاقىردى. كىرومىر مۇنداق فىرئەۋىنچە يۇرتۋازلىق، ۋەتەنپەرۋەرلىك ئېقىمىغا

ەغلۇلغا  مائارىپ مىنىستىرلىكىنى تاپشۇردۇم؛ چۈنكى، مەن سەئىد ز» دەيدۇ: 

 ئۇ مۇھەممەد ئابدۇھنىڭ شاگىرتلىرىدىن ئىدى.

 مۇكەلدى. ئۇ پۈتكۈل مەسىلىلەرنى تېخى مىسىرغا قاسىم ئەمىن ئاندىن كېيىن

 روشەنلەشتۈرۈپ، مۇھەممەد ئابدۇھنىڭ دەۋەت قىلىۋاتقان نەزەرىيەلىرىنى

ە دىن ھىجابنى ۋيەنە ئايالالرنىڭ ھاياتى تەپسىلىلەشتۈردى؛ ئۇ تېخىمۇ

يالالر ئا»تاشالشقا چاقىرىق قىلىش بىلەن بىرگە  ىپھايانى سىل-شەرمى

 چىقتى؛ بۇ كىتاب مۇھەممەد ئابدۇھنىڭ ناملىق كىتابىنى  يېزىپ« ئازادلىقى

-8187   ئېيتقاندەك ئالقىشىغا ئېرىشتى. سەييىد لۇتفى ۋە قاسىم ئەمىن

يىلى بۇ كىتابنىڭ دەسلەپكى نۇسخىسىنى مۇھەممەد ئابدۇھ ۋە قاسىم ئەمىين 

ھەقتىن يۈز ئۆرىگەن ھالەتتە تەكشۈرۈپ چىقتى. بۇ كىتابنىڭ فىقھى 

؛ چۈنكى، قاسىم  قىسىملىرىنى مۇھەممەد ئابدۇھقا نىسبەت بېرىلدى

 بۇ مەسىلىلەر ھەققىدە  مەلۇماتى يوق ئىدى. ئەمىننىڭ

قىلغان كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا يەنە تۆۋەندىكى  ەتھىجر ىرەگەشامدىن قاھ

 كىشىلەرمۇ بار ئىدى:

                                                           
 26065

 27018].
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 ەۋرد»قىلغان كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا يەنە  ەتھىجر بۇ يەردە شامدىن قاھىرەگە

 ىنىدۇ.كۈيئوغلى ئىسمائىلمۇ تىلغا ئىل لۇتفى سەييىدنىڭ ساھىبى، « ۇرنىلىژ

ىرى ۋەيران قىلغانالرنىڭ يەنە بشۇنىڭدەك، بىز بۇ يەردە ئىسالم خىالپىتىنى 

 ئابدۇل ئەزىز فەھمى ھەققىدە بىر ئاز توختىلىپ ئۆتىمىز. ئۇ لۇتفى سەيىيدنىڭ

دوستى ئىدى. ئۇالرنىڭ ئۈچىنچى بىر دوستى تاھا ھۈسەيىن بولۇپ، ئۇ 

 كاپىرلىقىنى ئېالن ئوچۇق ئاشكارا يېزىپ چە ئەسەرلەرنىجاھىلىيەت

ائارىپ م قوغالنغان ئىدى. لۇتفى سەييىد نقىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىۋېرسىتېتتى

ھۈسەيىننى مىسىر  اھانىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى بولۇپ، تمى

قوغلىغانلىقىنى ھۆججەت قىلىپ تۇرۇپ ۋەزىپىسىدىن  ئۇنىۋېرسىتېتىدىن

 بەرگەن ئىدى. ئىستېپا

مانا بۇ بىر توپ كىشىلەر مىسىر خەلقىنى ئىسالمدىن ئايرىپ ئىسالمنىڭ 

فىرئەۋىنىزىم، ئىلمانىزىم ئېقىمى، دىنسىز ۋەتەنپەرەسلىك، ئورنىغا  

 مىللەتچىلىك.. ئىقىمىنى ئالماشتۇردى.

ال ئوتتۇرسىدىكى دوستلۇق پەقەت ، مۇھەممەد ئابدۇھ بىلەن بۇ گۇرۇھ ئېھتىمال

ىراق، ؛ ب مۇمكىن ئۈچۈن بولغان بۇلىشى بۇالرنى ئىسالمغا يېقىنالشتۇرۇش

قىلغاندىن كېيىن، ئۇ يەنە نۇرغۇنلىغان شەرىئەت  ئۇالرغا كەڭ قورساق مۇئامىلە

 ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلمىدى؛ مەسىلەن: دوستلۇق ۋە دۈشمەنلىك، دوست

تۇتۇش ۋە دوستلۇق مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈش .. قاتارلىق نۇرغۇن شەرىئەت 

ىلەن ب ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىاللمىدى. ئۇ بىر تەرەپتىن بۇ مىللەتچى گۇرۇھالر

رسىدىكى؛ يەنە بىر تەرەپتىن كىرومىر بىلەن ئۆزى ئوتتۇرسىدىكى ئۆزى ئوتتۇ

توسۇقالرنى يوقۇتۇش ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان ئازغۇن پەتىۋاالرنى چىقاردى. ئۇ يەنە 
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نى چىقاردى. ئۇ يەنە   29(« )تەرەنىسفالىيە پەتىۋالىرى»

ن تەرەپلەردە ئايالالر، تاالق، كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش .. قاتارلىق نۇرغۇ

پەتىۋاالرنى چىقاردى. ھەتتاكى، قۇرئانى كەرىمدىكى مەنىسى ئوچۇق 

-بولمىغان نۇرغۇنلىغان غەيبىي ئايەتلەرنى ئەرەب تىلىنىڭ قائىدە

رىنى مەزمۇنلى قانۇنىيەتلىرىدىن چىقىپ كەتكىدەك دەرىجىدە ھەمدە ئومۇمىي

 نى قىلدى.ئەمەلدىن قالدۇرۋەتكىدەك دەرىجىدە بۇرمىالنغان تەپسىرلەر

د مۇھەممە ھۆكۈمىتىگە سۇنغان دوكالتىدا يىلى كىرومىر ئەنگلىيە-8816

مۇھەممەد ئابدۇھنىڭ » ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  ئابدۇھ گۇرۇھى

ىنى مەنپەئەتلىر ۋەتىنىنىڭ ۋە دىنىي قېرىنداشلىرىنىڭ گۇرۇھىدىكىلەر

 يۈكسەلدۈرۈشكە قىزىقىدۇ. بىراق، ئۇالر ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ

 اۋروپالىقالري ەشەبۇسلىرىنىڭ  تەسىرىگە ئۇچرىمايدۇ. ئۇالرنىڭ پىروگراممىسىت

ئالىدۇ؛ غەرب مەدەنىيىتىنى ئىسالم  ئىچىگە بىلەن ھەمكارلىشىشنى ئۆز

 ..«شەھەرلىرىگە كىرگۈزۈشكە قارشىلىق قىلمايدۇ. 

مەن دوستۇم مۇھەممەد ئابدۇھنى  كۆپىنچە » كىرومىر يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

 « دە تۇغۇلغانمىكىن دەپ  ئويالپ قالىمەن.  30شەھىرىئىدرىي 

مەن شۇ » بەلنىت مۇنداق دەيدۇ:  نگىزمۇھەممەد ئابدۇھنىڭ دوستى ئى

 قورقىمەن؛ بىراق، مۇھەممەد ئابدۇھ _ ئەڭ چوڭ مۇپتى سۆزلەرنى دېيىشتىن

                                                           
ر مۇسۇلمانالر سورىغان سۇئالالرغا بەرگەن پەتىۋاال. بۇ ئافرىقىنىڭ شىمالىدىكى تەرەنسىفال شەھرىدىكى 29 

 الفتوى الترنسفالية ( دەپ ئاتىلىدۇ.«) تەرەنىسفالىيە پەتىۋالىرى»توپلىمى بولۇپ. 

 ئىىدرىي شەھىرى لىۋىيىنىڭ جەنۇبىدىكى بىر شەھەر30 
3179]. 
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دىنىغا ئىشىنىدۇ دەپ  بولسىمۇ _ ئۇنى ئىسالمدىنمۇ بەكراق كاتولىك

 «ئوياليمەن..

ئافغانى توغرىسىدىكى ئەڭ  لىددىنمەد ئابدۇھ ۋە ئۇنىڭ ئۇستازى جامامۇھەم

  مۇستافا سەبرىينىڭ مەلۇمات بولسا شەيخۇل ئىسالم، شەيخ ئىشەنچلىك

 تۆۋەندىكى سۆزىدۇر؛

مۇستافا سەبرىي مۇھەممەد ئابدۇھ ۋە ئۇنىڭ ئۇستازى  شەيخۇل ئىسالم، شەيخ

، مۇھەممەد ئابدۇھ  ئېھتىمال:»دۇ ئافغانى توغرىسىدا مۇنداق دەي جامالىدىن

 خىرىستىيان دىنى-ئافغانى ئىسالمدا  ۋە ئۇنىڭ ئۇستازى جامالىدىن

ىنى لوسىر بىلەن كەلفىننىڭ رول -نىڭ يولباشچىسىمەزھىپى تپىروتىستان

بىر  ڭىېي. چۈنكى بۇ ئىككىسىگە مۇسۇلمانالرغا  ۇمكىنم ۇشىبولئوينىغان 

دىننى بارلىققا كەلتۈرۈش ئىشى ئاسانغا توختىمىدى. بەلكى، بۇ ئىككىسىنىڭ 

 كىېرىشتىب ەميارددىنسىزالرغا  ۇنىدىغانچوق ېڭىلىققايتەرەققىيات ۋە 

تىرىشچانلىقلىرى ئۇالرنى كۆپ جۈدىتىۋەتتى. 

مۇستافا سەبرىي مۇھەممەد ئابدۇھ ۋە ئۇنىڭ ئۇستازى  شەيخۇل ئىسالم، شەيخ

مۇھەممەد ئابدۇھقا » ئافغانى توغرىسىدا يەنە مۇنداق دەيدۇ :  جامالىدىن

ئىسالھات ھەرىكەتلىرىگە كەلسەك: ئۇنىڭ بۇ  نىسبەت بېرىلگەن

ھەرىكىتىنىڭ خۇالسىسى شۇ بولدىكى، ئۇ ئەزھەرىلەرنى قاتماللىقىدىن 

ئويغىتىپ، دىنغا قارشى تۇرۇشقا كۈشكۈرتتى. نۇرغۇنلىغان ئەزھەرىيلەرنى 

نسىز كىشىلەر بىلەن كۆپ يېقىنالشتۇردى؛ بىراق، دىنسىز كىشىلەرنى دى

ئىسالمغا بىر قەدەممۇ يېقىنالشتۇرمىدى. مۇھەممەد ئابدۇھ  ئۇستازى 

بىلەن ماسۇنىي تەشكىالتنى ئەزھەرگە  ئافغانىنىڭ ۋاسىتىسى جامالىدىن

                                                           
([.5100)يناير سنة  5/644ج My Dairisesمذكرات بلنت 32 
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 ،مىسىردا ئايالالرنىڭ يۈزىنى ئاچتۇرۇپ سۆرەپ كىردى ھەمدە قاسىم ئەمىننى

 تارقىتىشقا رىغبەتلەندۈردى. يالىڭاچلىقنى- يېرىم
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ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى مىللەتچىلىك -02

 چاقىرىقلىرى

 

رىقىنى چاقىسۇلتان ئابدۇل ھەمىدخاننىڭ مىسلىسىز ئوبرازى مىللەتچىلىك  

ئى دۇنيا مۇسۇلمانلىرى! » قاتمال ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويدى؛ ئۇ : 

 قويدى. رىغاۇشوئارنى ئوتت نەگېد« بىرلىشىڭالر...! 

يىلى يەھۇدىي -3217ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا يەنى مىالدى -31

قىساسچىلىرى بىر قۇرۇلتاي ئۆتكۈزدى؛ ئۇالر بۇ قۇرۇلتايدا پەلەستىندە بىر 

يەھۇدىيالر دۆلىتى قۇرۇشنى قارار قىلدى. ھەرتەزىل سۇلتان ئابدۇل 

مىليون جۇنەي 333كۆرۈشۈپ. ئۇنىڭغا  تىمېقھەمىدخان بىلەن ئىككى 

قۇرۇپ  ئەترىتى مىسازلىقېكھەمدە ئوسمانىيە دۆلىتىگە  رىدىغانلىقىنىېب

ئۇنىڭ سىياسىتىنى  رىكىداېئامۋە  روپاۋياۋە يەنە  رىدىغانلىقىنىېب

قوغدايدىغانلىقىنى، ئوسمانىيە دۆلىتىنىڭ پۈتكۈل قەرزلىرىنى 

بىر قىسىم  رغاىيالدۇھەيكۆتىرۋىتىدىغانلىقىنى.. بۇنىڭ بەدىلىگە پەلەستىندە 

قويدى.  رىغاۇئوتت كلىكىنىەرېكقىلىش  تەخسۇر ەرىشكېب تىپېسزېمىنالرنى 

سۇلتان ئابدۇل ھەمىدخاننىڭ بۇنىڭغا بولغان كەسكىن جاۋابى شۇ بولدىكى، 

نىمدىكى نىڭ بەدىكۆرە مې لىشتىنېئئوسمانىيە دۆلىتىدىن پەلەستىننى » 

 مىنېزئىلىش ئاسانغا توختايدۇ، چۈنكى، بۇ  سىپېكئەزاالردىن بىرەر ئەزانى 

 رىچېغمىنىڭ ئەمەس بەلكى، ئۇ پۈتكۈل ئىسالم ئۈممىتىنىڭدۇر. ھەر بىر 

ھەرگىزمۇ  ،كىۇتىدېكنىڭ جىنىم كەتسە ېمىندا بىر شەھىدنىڭ قىنى بار. مېز

سىز مىسلى نەگېد« قىلىنمايدۇ...  تەخسۇر تىشقاېس پراقۇت دىيالرغاۇھەي

 بەردى.كەسكىن جاۋابنى 
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شۇنىڭ بىلەن، سۇلتان ئابدۇل ھەمىدخانغا قارشى پۈتكۈل تەشۋىقات 

ھەرىكەتلىنىشكە باشلىدى. قاھىرە ۋە پارىژ سۇلتان ئابدۇل  اسىتىلىرىۋ

پىالنالشتىكى ئەڭ مۇھىم مەركەزگە ئايالندى.  ستەيىقۇسھەمىدخانغا قارشى 

ىڭ ئۇستازى مۇھەممەد ئابدۇھ ۋە ئۇنھەتتاكى، -بىز يۇقىرىدا قاھىرەدىكى 

بارلىق -غا ئوخشاش مەشھۇر دەۋەتچىلەرگىچە بولغان ئافغانى جامالىدىن

كۈچلەرنىڭ سۇلتان ئابدۇل ھەمىدخانغا قارشى قانداق ھەرىكەت قىلغانلىقىنى 

. شۇنىڭدەك قاھىرەدە يەنە اللەنىڭ دۈشمەنلىرىدىن بولغان قۇتتۆئبايان قىلىپ 

توپالندى. بۇ ياشالرنى  تۇرانىيە مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ ياشلىرى

دخانغا سۇلتان ئابدۇل ھەمى دىيالرۇھەي دىكىەئىسپانىيسەالنىيك، ئىتالىيە، 

 قارشى ھەرىكەتلەندۈرگەن ئىدى.

ئەمما، ئەرەب مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ دەۋەتچىلىرىگە كەلسەك، ئۇالر 

قاھىرەدىكى شام ناسارالىرىغا قوشۇلۇپ پۈتكۈل مىسىردىكى مىللەتچىلىك 

 ئايالنغان ئىدى. پارىژدا يەنە بىر ەكچىسىگەتېيھەرىكىتىنىڭ  ىەۋيئىدى

ئۇالر مەركەز بولۇپ ئۇ يەردە بىر قىسىم سۈرىيەلىكلەر  بار ئىدى. 

 تۆۋەندىكىچە:

ئەرەب »يىلى پارىژدا -3133نەجىيب ئازورىي: ئۇ سۈرىيەلىك ناسارا بولۇپ، ئۇ 

انى قىلغان نىش النېئاشكارا ئجەمئىيىتىنى قۇرغان. ئۇنىڭ «  ھىۇرۇگۋەتەن 

يىلى -3133شام ۋە ئىراقنى تۈركىيە ھۆكۈمرانلىقىدىن ئازاد قىلىش ئىدى. ئۇ 

قىلدى.  شرەنناملىق كىتابىنى « ئەرەب ئۈممىتىنىڭ ئويغىنىشى»فىرانسۇسچە 

« ىقىئەرەب مۇستەقىلل»يازغۇچىالر بىلەن بىرلىكتە  لىكەفىرانسىيئۇ يەنە 

 شرەنيىلى  -3137تۇنجى سانى  ڭرنالنىۇژى. بۇ چىقارد رنالنىۇژناملىق 

 رنالۇژبۇ  يىنېكقىلىنغاندىن  النېئيىلى قانۇن -3132قىلىندى. 

 توختىتىلدى. 

                                                           
 35274].
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 ھەرىكىتى نەجىيب ئازورىينىڭ تچىلىكەمىلل» ساتى ھەسەرى مۇنداق دەيدۇ: 

ئارمانلىرىنى -سەۋەبى بىلەن باشالندى؛ ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى ئارزۇ

« قويدى. ارىغۇئوتت ەدەنگلىيەئ تىمېئىككىنچى ق؛  ەدەفىرانسىيدەسلەپتە 

يىلىدىكى پارىژ قۇرۇلتىيىنىڭ -3131نەجىيب ئازورىينىڭ بۇ خىزمەتلىرى 

 مۇقەددىمىسى  ئىدى.

-3131يازغۇچىلىرى  ڭرىكىتىنىەھھازىرقى زامان ئەرەب مىللەتچىلىك 

ئاساسى  ڭچىلىكىنىتەمىلليىلىدىكى پارىژ قۇرۇلتىيىنى ھازىرقى زامان ئەرەب 

 رىمىېيئەزا قاتناشقان بولۇپ، ئۇالرنىڭ  33تاس قالىدۇ. بۇ قۇرۇلتايغا  گىلىېد

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋالدلىرى ئىدى.  رىمىېيخىرىستىئانالر ، 

مىللەتچىلىك »ئەسسايىغ مۇنداق دەيدۇ:  نىسەئبۇ قۇرۇلتاي ھەققىدە 

ۋە ئۇنى رىغبەتلەندۈرىۋاتقان بىر قىسىم  اتقانۋرىېبھەرىكەتلىرىگە ياردەم 

دۆلەتلىرىنىڭ بىئارام بولماسلىقى ئۈچۈن، بۇ قۇرۇلتاي مۇستەقىللىق  روپاۋيا

 «تەلەپلىرىدىن خالى ئىدى.

مۇنداق پ الئاشكارقۇرۇلتاي رەئىسى زەھراۋىي  فىرانسۇس ئەلتاننىڭ خېتىنى  

دىن باشقا ىقا قىسمىشىمالى ئافر ڭلىتىنىۆدقۇرۇلتاينىڭ ئوسمانىيە » دەيدۇ: 

ئەرەب دۆلەتلىرى بىلەن ئاالقىسى يوقتى. چۈنكى، فىرانسىيە قۇرۇلتايغا 

قىلغان بولۇپ، فىرانسىيە شىمالى ئافرىقىغا ھۆكۈمرانلىق قىالتتى.  كچىلىكەتېي

قۇرۇلتايغا قاتناشقۇچىالر مىسىرنىڭ قۇرۇلتايغا قاتنىشىشىنى رەت قىلدى. 

ب شەھەرلىرىدە رەسمىي دۆلەت تىلى چۈنكى، ئۇالر ئەرەب تىلىنى ئەرە

سۈپىتىدە قوللىنىشنى تەلەپ قىلىشقان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىرلەشمە 

ھۆكۈمەت قۇرۇلتاي ئەزالىرى بىلەن كېڭىشىشكە مەجبۇرى بولدى. ئۇالر 

كېڭىشىش ئارقىلىق ئۆزى بىلەن بىر يولدىكى ئەرەبلەردىن ئۈچ مىنىستىر، 

 «قىلدى. تەخسۇر قۇرۇلتايغا قاتنىشىشقا الىينىبەش ۋ
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 ەرەققىياتىدىكىمىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ  ت

 مۇھىم ئامىللار

ئەسىرنىڭ دەسلەپكى يىللىرى مىللەتچىلىك ھەرىكەتلىرىنى چوڭقۇر -33

يىلتىز تارتىشىغا ياردەم بەرگەن نۇرغۇنلىغان ئامىلالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ 

 مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچە :

 :شىلىېئبىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ ھاكىمىيەتنى قولغا -3

 ختتىنەتئابدۇل ھەمىدخان  ەدەركىيۈتكۈنى -37ئاينىڭ -3يىلى -3131

، تۈركىيە تۇرانىيە مىللەتچىلىكىگە دەۋەت قىلىنىشقا يىنېكچۈشكەندىن 

ە بىرى يەھۇدىي ئەدىب خالىد ڭيالسوپلىرىنىەپباشلىدى. بۇ ھەرىكەتنىڭ 

مائارىپ مىنىستىرى بولغان ئىدى. شۇنىڭدەك يەنە بىرى زىيا  يىنېكئۇ  بولۇپ،

دوركايىمنىڭ ۋە يەنە بىر يەھۇدىي مويىز  دىيۇھەيكوك ئەلىب بولۇپ، ئۇ 

 شاگرىتى ئىدى.Moizalpئەلىبنىڭ 

مۇقەررەركى، بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ قوماندانلىرىنىڭ ھەممىسى 

ماسونىي تەشكىالتنىڭ ئەزالىرى ئىدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە بىرمۇ مۇسۇلمان 

. تەۋە كىشى يوق ئىدى مىسىغاېسىستنەسلىدىن بولغان ياكى تۈرۈك قان 

 لىرىدىن؛؛ جاۋىيد دۆنمە يەھۇدىي لىكەگولالندىيمەسىلەن: ئەنۋەر پاشا 

... ئىدى. بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى ئەرەب  لىكەئىسپانىيكىراسو 

مەدەنىيىتى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مەدەنىيەتلەرنىڭ ھەممىسىگە قارىتا 

ئورگانالردا،  رىيۇمەمباشلىدى.   36 رىكىتىنىەھمەجبۇرىي تۈركلەشتۈرۈش 

                                                           
كىشىلەرنى ۋە جۇغرافىيىلىك رايۇنلارنى ئەسلى -مەجبۇرىي تۈركلەشتۈرۈش هەرىكىتى 36  

ۇنىڭغا ماسونىي ب ئۆزگەرتىش هەرىكىتىنى كۆرسىتىدۇ. مەجبۇرى  تكەىمەدەنىيىتىدىن تۈرك مەدەنىي
ى نتەشكىلاتى يەهۇدىيلىرىنىڭ ئەرەبلەر بىلەن تۈركلەر ئوتتۇرسىدا زىدىيەت پەيدا قىلىپ، ئىسلا  دۆلىتى

پارچىلاشتىن ئىبارەت رەزىل مەقسىدى يوشۇرۇنغان  ئىدى. شۇنىڭ بىلەن ئىسلا  ئۈممىتى ئارىسدا قاتتىق 
پارچىلىنىش يۈزبەردى. ئەرەبلەر بىلەن تۈركلەرغۇ پارچىلاندى؛ هەتتاكى، ئەرەب دۆلەتلىرىنىمۇ 
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ىتىشكە تۈرۈك تىلى ئىشلپىروگراممىلىرىدا مەكتەپلەردە، ئوقۇتۇش 

 مەجبۇرالندى. 

دۆلەت ئورگانلىرىدىمۇ مەجبۇرىي تۈركلەشتۈرۈش ھەرىكىتى باشالندى. بۇ 

يلىمىدا سا نتېپارالمقانۇن ئېالن قىلىنغان ۋاقىتتىكى  ىېڭييىلى -3132

تېخىمۇ ئەۋجىگە چىقتى. بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى سايالمدا 

ە، اسەتچىلىك قىلدى. دەرۋەقتۈركلەرنىڭ ئۇتۇپ چىقىشى ئۈچۈن سايالمغا رىي

كىشى قاتناشقان سايالمدا تۈرۈكلەر 13كىشى، ئەرەبلەردىن 333تۈركلەردىن 

 قاندايتېئئۇتۇپ چىقتى. ھالبۇكى ئاھالىلەرنىڭ سانى جەھەتتىن ئېلىپ 

. سۇلتان ئابدۇل تتىەلېكتوغرا  3:3ئەرەبلەرنىڭ سانى كۆپ بولۇپ نىسبىتى 

-1يىلى -3132ھەمىدخاننىڭ ھاكىمىيىتىنىڭ ئاخىرالشقانلىقى سەۋەبىدىن 

مانىيە ئوس» يىنېكقانۇن ئېالن قىلىنىپ بىر ئايدىن  ىېڭيكۈنى -3ئاينىڭ 

قۇرۇلدى. بۇ جەمئىيەت سەككىز ئاي « ئەرەب قېرىنداشلىق جەمئىيىتى

ات ىك ۋە تەرەققىيبۇ جەمئىيەتنى بىرل يىنېكپائالىيەت قىلدى. ئاندىن 

 جەمئىيىتى يوقاتتى.

تۈرۈش مەجبۇرىي تۈركلەش رىلغانېبدۆنمە يەھۇدىيلىرىنىڭ قولى بىلەن ئېلىپ 

ھەرىكىتى ئەرەبلەر ئىچىدە قاتتىق يامان تەسىرلەنى پەيدا قىلدى. شۇنىڭ 

 جەمئىيەتلەر قۇرۇلدى.ئاشكارا ۋە  خپىيەمبىلەن 

 

 لەش:جەمئىيەتلەر تەشكىلئاشكارا ۋە  خپىيەم-3

جەمئىيەتلەر ئەرەب مىللەتچىلىكىگە ھەمدە ئاشكارا ۋە  خپىيەمقۇرۇلغان بۇ 

 قىلىدۇ. چاقىرىق ئەرەبلەرنى تۈركلەردىن ئايرىلىپ چىقىشقا 

 

 . نۇرغۇنلىغان تەشكىالتالر قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە: بتىنەۋەسبۇ 

 قۇرۇلغان تەشكىالتالر تۆۋەندىكىچە:ئاشكارا ، بىرىنچى 

 

 سەنئەت جەمئىيىتى.-ئەدەبىيات لدىكىۇئىستانب.3

                                                           
ىنا قىلدى. هەتتا ئەينى ب كىچىك دۆلەتكە پارچىلاپ، بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئوتتۇرسىغا ئىسرائىلىيە دۆلىتىنى22

 ۋاقىتتىكى شامنى بەش كىچىك دۆلەتكە پارچىلىۋەتتى.
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؛ بۇ رالبويسۇنمايدىغان تەشكىالت شىغاۇرۇباشق.ئوسمانىيە دۆلىتىنىڭ  3

 يىلى قاھىرەدە تەسىس قىلىنغان.-3133 شكىالتالرەت

 قۇرۇلغان تەشكىالتالر تۆۋەندىكىچە: خپىيەمى، ئىككنچ

 

 (قەھتانىيە جەمئىيىتى.3)

ئەزىز قۇرغان؛ ئۇ ئەسكەرلەر ئىچىدىكى كۆزگە بۇ جەمئىيەتنى مىسىرلىق 

كۆرۈنگەن ساقچىالرنىڭ بىرى بولۇپ، بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ 

يىللىرىدىكى ، سۇلتان ئابدۇل ھەمىدخانغا -3131-3132ئەزاسى ئىدى. ئۇ 

 ەكسىيېل تىداېلتۇفاكقارشى ۋەقەلەرگە قاتناشقان بولۇپ، ئۇ ئەركان 

 ەترالىيسۋئاالتنىڭ نىشانى ئوسمانىيە دۆلىتىنى سۆزلەيتتى؛ بۇ تەشكى

قوش تاجلىق مەملىكەتكە  ەركچۈتئوخشاش ئەرەبچە ۋە  ەسىگەرىيېئىمپ

 لىكەئالجىريئايالندۇرۇش ئىدى. بۇ جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشتا ئەزىزگە 

 ساقچى سەلىم ياردەم قىالتتى.

 

يىلالالى پالالارىژدا -3133(ئەرەب ياشالالالر جەمئىيىتالالى: بالالۇ جەمئىالاليەت 3) 

قۇرۇلغالالان بولالالۇپ، بالالۇ جەمئىالاليەت مۇسالالۇلمانالرنىڭ ئەۋالدلىرىالالدىن يەتالالتە 

كىشالالىنىڭ قالالولى ئالالارقىلىق قۇرۇلغالالان. ئۇالرنىالالڭ ئىچىالالدە  ئەۋنالالى ئابالالدۇل 

ھالالادىي، تەۋفىالالق تەمىيمالالى... قاتالالارلىقالرمۇ بالالار ئىالالدى. بالالۇ جەمئىالاليەت 

 ى پارىژ قۇرۇلتىيىنىڭ مۇقەددىمىسى ئىدى.يىلىدىك-3131

 

يىلى مىسىرلىق ئەزىز -3131جەمئىيىتى: بۇ جەمئىيەتنى « ئەھدە(»1)

قۇرغان بولۇپ، ئىككى كىشىدىن باشقا ئۇنىڭ ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى 

ەزىز ئمىسىرلىق ئەسكەرلەر ئىدى. ئۇالرنىڭ بىرى ئادىل ئارسالن ئىدى. بۇ 

ئۇ مېنىڭ  ،ماختالغان بولسىمۇ، بىراق قەھرىمانلىق سۈپەتلىرى بىلەن

ىغان يولل گرامماېلېتيىلى ئەلتىيانغا -3133. ئۇ رۇخستەشنەزىرىمدە گۇمانلىق 

 ەنگلىيەئتۈرمىگە تاشالنغان. مىسىردىكى  لداۇئىستانبجىنايەت بىلەن  نەگېد

تۆت  ەىدزىتېگئەلچىسى كەتشىز ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇنى ئاقالپ تايمىز 

قىلدى. ئۇ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغاندا پۈتكۈل ئەرەب  النېئپارچە ماقالە 
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ئەلچىسى ئۇنى  ەنگلىيەئ،  ەيتتەپدۇنياسى تەۋرەپ كەتتى. دەل شۇ 

كۈنى ئۇ خەلقنىڭ -33ئاينىڭ -3يىلى -3133. شۇنىڭ بىلەن الدىۇۋزۇتقۇق

 كەلدى. تىپېيقىزغىن ئالقىشلىرى بىلەن مىسىرغا 

 

 بولۇشى: الىيۋ ەھىرىگەششام  .جامال پاشانىڭ1

. سىردىشى ئىدى نچلىكەئىشئەدىب خالىدە جامال پاشانىڭ ئەڭ  دىيۇھەي

ئورنىتىشقا مەجبۇرى بولدى؛ ئۇ تىنچلىق جامال پاشا ئەرەبلەر بىلەن 

قوشۇنغا قوشۇلۇشى ئۈچۈن ئىتتىپاقداش ئەرەبلەرنىڭ تۈركىيەگە قارشى 

 لەرگە ياخشى مۇئامىلە قىلدى.دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ باشلىرىدا ئەرەببىرىنچى 

ئەترەتنىڭ قوماندانلىقىنى -3ۋەھالەنكى، جامال پاشا سۈرىيەدىكى 

مىللەتچى  خپىيەمتاپشۇرۇۋالغان ئىدى. جامال پاشا شام شەھەرلىرىدە 

تەشكىالتالرنىڭ بارلىقىنى ھەمدە ئەرەبلەرنىڭ بىرلىك ۋە تەرەققىيات 

تەشكىالتنىڭ تۈركلەرگە يان باسىدىغانلىقىدىن بىئارام بولىدىغانلىقىنى 

 بىلەتتى. 

ىيە بىلەن فىرانس كچىلىرىەتېيئەرەبلەر چىقىش يولى ئىزدەۋاتاتتى؛ ئۇالرنىڭ 

ل پاشا بىيرۇت ۋە دەمەشقتىكى . مانا بۇ سەۋەبتىن، جاماشتىەئاالقىل

فىرانسىيە ئەلچىخانىسىغا ئۈسۈپ كىرىپ، ئەرەب مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ 

جەمئىيەت ۋە تەشكىالت قوماندانلىرىنىڭ فىرانسىيە بىلەن ئاالقە 

ئورناتقانلىقىنى ھەمدە بۇ تەشكىالتالرنىڭ سۈرىيەنى ئوسمانىيە دۆلىتىدىن 

كە اتاليدىغان ئىسپاتنى قولغا چۈشۈرۈشچاقىرغانلىقىنى ئىسپ لىشقاۋېئايرى

 شىنىۇرۇتتىرىشتى. بىراق، جامال پاشا ئەرەبلەرنىڭ ئۇرۇشتا تۈركىيەگە قارشى 

 .دىرۈۋەرۈي لىپېسقىلغانلىقى ئۈچۈن، بۇ مەسىلىلەرنى كۆرمەسكە  مىدۈئ

ھۈسەيىننىڭ تۈركىيەگە قارشى ئۇرۇشقا كىرىشتىكى  رىفەشجامال پاشا 

تەرەپتە تۇرىدىغانلىقىنى بىلگەندىن  ەنگلىيەئ مەقسىتىنى ھەمدە ئۇنىڭ

ئاۋغۇستتا ئەرەبلەردىن    -33يىلى -3133. ئۇ  ندىەپلەزەغ، ئۇ قاتتىق يىنېك

 كىشىنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلدى.33

كىشىنى ئۆلۈمگە  33كۈنى ئەرەبلەردىن يەنە -1ئاينىڭ -3يىلى -3131

ىي)ئۇ پارىژ ھۆكۈم قىلدى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئابدۇل ھەمىد زەھراۋ
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قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى ھەمدە تۈركىيە ئالى پاالتاسىنىڭ ئەزاسى ئىدى( ۋە 

مىسىرلىق ئەزىزگە قەھتانىيە جەمئىيىتىنى ئىدارە قىلىشقا ياردەملەشكەن 

 سەلىممۇ بار ئىدى. لىكەئالجىري

مانا بۇ بىر قاتار ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىش ھادىسىلىرى ئەرەب دۇنياسىدا قاتتىق 

ھۈسەيىن ۋە ئۇنىڭ ئوغلى فەيسەل ئارىغا  رىفەشزىلزىلە پەيدا قىلدى. 

چۈشۈپ مۇرەسسە قىلغان بولسىمۇ، بىراق، ئۇ ئىككىسىنىڭ سۆزىگە قۇالق 

ىبنى فەيسەل ئ سالماستىن، جامال پاشا ئۆلۈم جازاسىنى ئىجرا قىلدى. ئەمىير

ە شارپىسىنى يەرگ شىدىكىېبئىدى. ئۇ  ەشقتەمەدشۇ ۋاقىتتا  يىنەسۈھ

لىك لەززەت نەگېمىدېنئى ئەرەبلەر! ئۆلۈم »تاشالپ دەسسەپ مۇنداق دېدى: 

« ھە!..-

ىرىنچى بتەرەپتە تۇرۇپ  ەنگلىيەئشەرىف ھۈسەيىننىڭ تۈركىيەگە قارشى -3

 دۇنيا ئۇرۇشىغا كىرىشى :

يىل تۇردى. چۈنكى، سۇلتان ئابدۇل 31 ەدەركىيۈتھۈسەيىن  رىفەش

قانۇن ئېالن  ىېڭييىلى -3132ھەمىدخان ئۇنىڭدىن ئەندىشە قىالتتى. 

بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى ئۇنى مەككىنىڭ  يىنېكقىلىنغاندىن 

ئەمىرلىكىگە تاللىدى. 

يىتىنىڭ كۈنى بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئى-33ئاينىڭ -7يىلى -3132

قانۇن  ىېڭي يىنېك ستلىرىدىنەيىقۇسمىكىر ۋە  -ەھىيلئۇزۇن مەزگىللىك 

ئېالن قىلىندى. بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ ئەزالىرىنىڭ 

ماسۇنىي قۇرۇلتىيىدىكى  40ۋە سالونىيك   39كۆپىنچىسى دۆنمە يەھۇدىيلىرى

ئوينىتىۋاتقان بىر قىسىم يەھۇدىي دىنىغا كىرگەن ئالىقىنىدا يەھۇدىيالر 

                                                           
 37170185

 38278 

ئوسمانىيە دۆلىتى دەۋىردىكى كۆرۈنۈشتە ئىسلامغا كىرگەن، بىراق، يەهۇدىي  -دۆنمە يەهۇدىيلىرى39 
 تنى كۆرسىتىدۇ.دىنىغا ئىتىقاد قىلىدىغان مەخپى يەهۇدىيلار تەشكىلا

 گىرتىسىيىنىڭ ئەڭ چوڭ شەهەرلىرىنىڭ بىرى بولغان سالونىيك شەهىرى.40 
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تۈركلەر ئىدى. بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى ئىتالىيەلىك يەھۇدىيالرنىڭ 

 ئۆيلىرىدە يىغىن ئىچىپ قارارلىرىنى بىكىتەتتى. 

بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ »  سىتون ۋىستون مۇنداق يازىدۇ:

ھەقىقەت شۇكى، بۇ جەمئىيەت تۈرۈكچىمۇ كارا ئاشتەشكىلى قۇرۇلمىسىدىكى 

ھەمدە ئىسالمچىمۇ ئەمەس؛ بۇ جەمئىيەت قۇرۇلغاندىن باشالپ ئۇنىڭ 

ئارىسىدا ساپ تۈرۈك نەسلىدىن بولغان بىرمۇ ئەزا  كچىلىرىەتېيقوماندان ۋە 

بولغان ئەمەس؛ مەسىلەن: ئەنۋەر پاشا گولالندىيەلىك دىندىن چىققان مۇرتەد 

 ؛ كىراسو ھىدىنۇرۇگجاۋىيد مەشھۇر دۆنمە يەھۇدىيالر  كىشىنىڭ ئوغلى؛

ەھىرىدە ش سالونىيك بولغان بىرى شەھەرلىرىنىڭ چوڭ ئەڭ ڭنىەتسىيېگىر

يەھۇدىيالردىن ئىدى. تەلئەت پاشا  لىكەئىسپانىيالشقان ئولتۇراق

نەسلىدىن بولۇپ، ئۇ ئىسالم دىنىغا كىرگەن؛ ئەمما،   42غەجەرىيىلىكنىڭ

داق بىرى بولغان ئەھمەد رىزا مۇن ڭكچىلىرىنىەتېيئۇالرنىڭ ئاشۇ ۋاقىتتىكى 

غەجەرىيىلىك  رىمىېي، 43لىكەشىركىسىي رىمىېيدەيدۇ: تەلئەت پاشانىڭ 

 ئىدى..(  چىلىدىنۈشكەگەئنىڭ «كومىت پەلسەپە مەكتىپى»بولۇپ، 

 بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ» سىتون ۋىستون يەنە مۇنداق يازىدۇ: 

بولغان  نسلىدىەنقىلغۇچىالر يەھۇدىيالر ياكى يەھۇدىي كونترول ھەرىكىتىنى 

يەھۇدىيالر ئىدى. بۇ جەمئىيەتكە مالىيە ياردىمى دۆنمە  نەكىرگئىسالمغا 

... ىتتەلېكدىن يەھۇدىيلىرى ياكى سالونىك شەھرىدىكى باي يەھۇدىيالر

-ەتلىرى، دۆلكاپىتالىزم ئۇنىڭدىن باشقا يەنە بۇ جەمئىيەتكە مالىيە ياردىمى 

بىرلىين، پارىژ ۋە لوندون 45بۇداپەسىت 44فىيەننا،  -ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش

 ...« ۇلىدېك مۇقاتارلىق دۆلەتلەردىن

                                                           
  68-64نقلا عن كتاب نشوء القومية العربية لّزين ص 541انظر الحلول المستوردة للقرضاوي ص 41 

ئەسلى هىندىستاندىن كەلگەن بىر خەلق بولۇپ. ئەڭ دەسلەپتە گىرتىسىيىدە بۇلار  -غەجەرىيىلىك42 
 ئاندىن ياۋرۇپادا نامى چىققان، ناخشا مۇزىكىدا نامى چىققان بىر مىللەت.

دۆلىتى بار  روسىيە ئىشغال قىلىشتىن بۇرۇن ئەينى ۋاقىتتا مۇستەقىل شىركىسىيە -شىركىسىيە مىللىتى43 
 ئىدى. ئۇلار كاۋكازنىڭ شىمالىدا ياشايدىغان بىر مىللەت.

 ئاۋىستىرالىيىنىڭ پايتەختى-فىيەننا 44 
 ۋىنگىرىيىنىڭ پايتەختى بولۇپ ئەڭ چوڭ سىياسى، ئىقتىسادىي مەركەز هىسابلىنىدۇ.-بۇداپەسىت 45 
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بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ » ھىبرىت ئەبرىي مۇنداق دەيدۇ: 

قىلغۇچىالر سالونىيك شەھىرى يەھۇدىيلىرىدىن بولۇپ، كونترول ىكىتىنى ھەر

 -يەنى، بۇالر مۇرتەدلەردۇر -ئۇالر دۆنمە يەھۇدىيلىرى دەپ تونۇلغان؛

ھەقىقەتەن تۈركىيە ئىنقىالبىغا قاتناشقانالر يەھۇدىي نەسلىدىن ئىدى. 

لەر ىئەسال يەھۇدىي ئەمەستى. ئۇالرنىڭ كىش تىقادىېئبىراق، ئۇالرنىڭ 

 بولسا ئۇالر نامدا مۇسۇلمانالر ئىدى. ئەمەلىيەتتە، تىقادىېئئارىسىدا تارقالغان 

 «ئۇالر مۇسا ئېلىپ كەلگەن  تەۋراتقا ئەگەشكۈچىلەردۇر...

توغرىسىدا توختالغىنىمىزدا، تۆۋەن شەرقنىڭ تەتقىقاتى بىلەن  ماېتبىز بۇ 

ى ئۇالر بىر كىش چقانداقېھمەشغۇل بولغان ئاز بىر قىسىم ئالىمالردىن باشقا 

. ھېچقانداق بىر كىشى دۆنمە لمىدىەرېبھەققىدە ھېچ نەرسە دەپ 

يەھۇدىيلىرى دەپ تونۇلغان بۇ كىشىلەرنىڭ تارىختا خەتەرلىك نەتىجىلىرى 

بولغان بۇ ئىنقىالبتا مۇھىم رول ئوينىغانلىقىنى خەۋەر قىلىشقا جۈرئەت 

 .قىاللمىدى

ۈمىتىدىن قۇتۇلۇش ھەققىدە ئىزدىنىۋاتقان ھۈسەيىن تۈركىيە ھۆك رىفەش

بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىدىكىلەرنىڭمۇ يىلى -3133ئىدى؛ ئۇ 

ابدۇلالھ قىلدى. ئ سېھقۇتۇلماقچى بولىۋاتقانلىقىنى  مىتىدىنۈكۆھ ەركىيۈت

پارالمىتىدا مۇئاۋىن رەئىس ئىدى. ئۇ  ەركىيۈتشۇ ۋاقىتتا  يىنەسۈھئىبنى 

ىكى شەرق ۋەكىللەر ئورنىد ەنگلىيەئۋەكىلى كىتشەنر ۋە  ەنگلىيەئمىسىردىكى 

. ئابدۇلالھ ئىبنى شتىەئاالقىلرونال دەستورز بىلەن  تچىسىەسلىھەم

رەتلەرنى نەپ- پەزەغئوتتۇرسىدىكى  رەركلۈتئۇنىڭغا دادىسى بىلەن  يىنەسۈھ

ھۈسەيىن تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە قارشى  رىفەشئاڭالتتى ھەمدە ئۇنىڭدىن 

ھۈسەيىن قولالش  رىفەشھۆكۈمىتىنىڭ  ەنگلىيەئ ،ئاچسائۇرۇش 

كىتشەنر :  ۋەكىلى ەنگلىيەئئىمكانىيىتىنىڭ بار يوقلىقى ھەققىدە سورىدى. 

 ،ھۈسەيىن تۈركىيە ھۆكۈمىتىگە قارشى ئۇرۇش ئاچسا رىفەشدادىڭىز » 

                                                           
46205167168].
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... «  ئەمەس مكىنۇمھۈسەيىننى قوللىشى  رىفەشھۆكۈمىتىنىڭ  ەنگلىيەئ

  ردى.دەپ جاۋاب بە

قۇرۇلغان تەشكىالتالرنىڭ بىرىنىڭ ئەزاسى ئىدى.  خپىيەمئەمىر ئابدۇلالھ » 

ىن چۈشىنىشىدىغانلىقىغا كەسكئارا  زۆئئۇ ئەرەبلەر بىلەن ئىنگىلىزالرنىڭ 

 «ئىشىنەتتى. 

قارشى  ەگەركىيۈتدۇنيا ئۇرۇشى پارتىلىدى. ئابدۇلالھ بىرىنچى يىلى -3133

يىلى -3133ئۇرۇش ئېچىشقا ئالدىراپ كەتتى، پەيسەلمۇ ئۇنى قوللىدى. 

اشالر ئەرەب ي ەشقتەمەدپەيسەل دەمەشق ۋە ئىستانبولنى زىيارەت قىلدى. ئۇ 

جەمئىيىتىگە قوشۇلدى ھەمدە بۇ جەمئىيەتنى نۇسرەتكە 

كۈنى -3ئاينىڭ -1يىلى -3131قەسەم قىلدى.  رىدىغانلىقىنىۈرىشتېئ

قارشى ئۇرۇش ئاچتى. ) ەگەركىيۈتھۈسەيىن  رىفەشۈنى دۈشەنبە ك

 پۇغلەمكۈنى دۈشەنبە كۈنى -3ئاينىڭ -1يىلى -3117ئەرەبلەر 

 بولدى.( 

ھۈسەيىنگە ئەرەب شەھەرلىرىنى مۇستەقىل قىلىپ  رىفەش ەنگلىيەئ

ھەمدە ئۇنى بۇ شەھەرلەرنىڭ پادىشاھى قىلىدىغانلىقىنى  رىدىغانلىقىنىېب

 نىداېيى قەبرىس ڭللىپنىەتۇلمۇئابد، ئۇ ھەمزە ئىبنى يىنېكۋەدە قىلغاندىن 

ىلى ۋەك ەنگلىيەئقارشى ئۇرۇش ئاچقانلىقىنى ئېالن قىلدى.  ەگەركىيۈت

 ڭنىەنگلىيەئمىنىستىرى بولدى. مىكماھۇن  ڭسىنىەئارمىي ەنگلىيەئكىتشەنر 

 رىسىداۇئوتتھۈسەيىن بىلەن مىكماھۇن  رىفەشمىسىردىكى ۋەكىلى بولدى. 

نۇرغۇنلىغان ئەھدىنامىلەر تۈزۈلدى. ئۇالر ئەرەب شەھەرلىرىنى مۇستەقىل 

ھۈسەيىننى بۇ شەھەرلەرنىڭ پادىشاھى قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە  رىفەشقىلىپ، 

نى وتىھۈسەيىن تۈركلەرگە قارشى ئەرەب مىللەتچىلىك ئ رىفەشقىلدى. 

 قىلدى.  پۇغلەمئۇلغايتتى. ئۇ تۈركلەرنى 
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 رىسىداۇتتئوبىلەن فىرانسىيە  ەنگلىيەئشۇنىڭ بىلەن، ئەرەب شەھەرلىرىنى 

 ستىنەلەپئىمزاالندى.  لىشىمىېك« سايكىس بىيكو»تەقسىم قىلىش ئۈچۈن 

 ئەڭ چوڭ مۇكاپاتى شۇ ڭيىننىەسۈھ رىفەش.  رىلدىېبيەھۇدىيالرغا بۆلۈپ 

مۈلۈكلىرىنى  -ئۇنى ئالتە يىل ئىچىدە پۈتۈنلەي يوقاتتى، مال ەنگلىيەئبولدىكى 

ز پالەچ كەلدى. ئۇ تۇيۇقسى غىرېئتاالڭ قىلدى. بۇ زەربە ئۇنىڭغا قاتتىق -بۇالڭ

ئەلەمدىن چىدىغۇسىز ئازابالندى. ئۇ -بولۇپ قالدى. ئۇنىڭ بەدەنلىرى دەرد

ىيد جورجىغا ۋەزىرى لەۋ ەنگلىيەئئاخىرغىچە مىكماھۇن ۋە  ڭمرىنىۆئ

 نەپرەتلىنىپ ياشىدى.

يىلى مەن ئۇ ئۆلۈشتىن بىر -3113» جورجى ئەنتونىيۇس مۇنداق دەيدۇ: 

قانچە ئاي بۇرۇن ئۇنى يوقالپ باردىم. ئۇ پالەچلىك سەۋەبىدىن ئۇنىڭ 

ىگنال س. ئۇنىڭ يۈزلىرى ئۆلۈمدىن  ۇتىپتېكبەدەنلىرى كىچىكلەپ قورۇلۇپ 

:  دىېدھۈسەيىن ماڭا مۇنداق  رىفەش...  ۇتتىپېك، ئاقىرىپ، تاتىرىپ  رىپېب

سۆز ھەرىكەتلىرىدە، خۇشاللىق ۋە خاپىلىق كۈنلەردە... ئىنگلىزالر ئى ئوغلۇم! 

 رەىيلىگھكىشىلەر بىراق، لەۋىيد جورجى سىرىكچىگە ھەمدە  سىلېئناھايىتى 

لى ۋەكى ەنگلىيەئتۈلكىگە ئوخشايدۇ... مەن ئۇنى تۈلكە دەپ ئوياليمەن.. 

 «اللە بەختلىك كىشىگە رەھىم قىلسۇن... كىتشەنر!

ارلىق ، ئەپسۇسلىنملىكەلەئبىلەن ھەمكارالشقانلىقنىڭ ئىنگلىزالر مانا بۇ 

 نەتىجىسى. ئۇلۇغ اللە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

 

 

ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەر كاپىرالرغا ئىتائەت قىلساڭالر، ئۇالر سىلەرنى  »

 .ئارقاڭالرغا )يەنى كۇفرىغا( ياندۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن زىيان تارتىپ قالىسىلەر

ئۇنداق ئەمەس )يەنى ئۇالر سىلەرنىڭ ئىتائەت قىلىدىغان مەدەتكارىڭالر 

ئەمەس(، ئالالھ سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالردۇر )ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر(، ئۇ 

 «ياردەم قىلغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر
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الرنىڭ ھۈسەيىننى ئىنگىلىس رىفەشكىشىلەر ھوشيار ھەقىقەتەن، بىر قىسىم 

سىغا چۈشمەسلىكىنى ئاگاھالندۇرغان ئىدى. شەكىيب ئارسالنغا ئالدام خالتى

 ئارمىيە بىلەن سۈرىيەگە ئۇرۇش ئىچىشئىتتىپاقداش ھۈسەيىننىڭ  رىفەش

 كەلگەندە، مانا بۇ كۆرۈنۈپ تىپېيقارارىغا كەلگەنلىكى ھەققىدىكى خەۋەرلەر 

ھۈسەيىنگە مۇنداق خەت  رىفەشتۇرغان فاجىئە ھەققىدە شەكىيب ئارسالن 

ئى ئەمىر! سەن ئەرەبلەرنى ئەرەبلەر بىلەن ئۇرۇشقا » ازغان ئىدى: ي

ەرەب ئئىنگلىزالر ساالمسەن ؟ بۇ ئۇرۇشنىڭ نەتىجىسى شۇنداق بولىدۇكى، 

ئارىلىغا ئىگە بولىدۇ. فىرانسىيە سۈرىيەگە ئىگە بولىدۇ. يەھۇدىيالر  رىمېي

 «پەلەستىنگە ئىگە بولىدۇ...

مەن شۇنى » ئەسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: ناملىق «  تەكمېھيەتتە »لورنىس 

بىلەتتىمكى، بىز ئۇرۇش قىلساق، ئەرەبلەرگە بەرگەن ۋەدىمىز قۇرۇق  نىقېئ

 ئورنىدا ئەرەبلەرگە ڭيىننىەسۈھقەغەزگە ئايلىناتتى. ئەگەر مەن شەرىف 

نەسىھەت قىلسام، ئەلۋەتتە، مەن ئۇالرغا ئۇرۇش قىلماي ئۆيلىرىگە قايتىشقا 

نەسىھەت قىلغان بوالتتىم. ئەرەب مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ قوماندانلىرى 

 رەلىكلەفىرانسىيۋە  رەلىكلەنگلىيەئتاشقىرى سىياسەتنى چۈشىنەتتى. 

ۋە تەپەككۇرىنىڭ ئاددىيلىقى،  ڭلبىلىرىنىەقئەرەبلەرنىڭ ساددىلىقى، 

دۈشمىنىگە ئىشىنىدىغانلىقى... قاتارلىق تەرەپلىرىگە تايىنىپ رەزىل بىر 

ئۆتكۈزگەن ئىدى. مەن شۇنىڭدىن بەك پەخىرلىنىمەنكى، ئوتتۇز  ىرېۋمان

ئۇرۇشتا ئىنگىلىزالرنىڭ قىنى تۆكۈلمىدى. چۈنكى، مېنىڭ  تىملىقېق

ىغا نىڭ ھەممىسى بىر ئىنگىلىزنىڭ قېننەزىرىمدە، بىزگە بويسۇنغان دۆلەتلەر

 «تەڭ بواللمايدۇ...

ھەقىالالالقەتەن، لالالالورنىس بىالالالزگە ئۇلالالالۇغ » ۋايزامالالالان مۇنالالالداق دەيالالالدۇ:

خىزمەتلەرنالالالى تەقالالالدىم ئەتتالالالى. لورنىسالالالنى ئالالالۇالر تاجسالالالىز ئەرەب 

 «پادىشاھى دەپ ئاتايتتى..

بىرلىالالك ۋە تەرەققىيالالات جەمئىيىتىنىالالڭ ھالالاكىمىيەتنى قولغالالا ئالالالدى. بالالۇ 

ت ئالالۇزۇن مەزگىللىالالك قورقۇنۇچلالالۇق مۇشالالەققەتتىن قۇتۇلالالدى. جەمئىالاليە

ئىسالالالم دۆلىتالالى تالالۈركىيە يەھۇدىيالرنىالالڭ قولىالالدىكى قونچاققالالا ئايلىنىالالپ 
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ئالۇنى قانالداق قىلىشالنى خالىسالا شالۇنداق قىلالدى..  دىيالرۇھالەيقالدىكى، 

ئىسالالالم دۆلىتىنىالالڭ بىپايالالان زېمىنلىرىنالالى ئىسالالالم دۈشالالمەنلىرى غەرب 

سالالىغا ئايالنالالدىكى، ئالالۇالر ئوسالالمانىيە دۆلىتىنالالى بىالالر چىلبۆرىلىرىنىالالڭ ئولجى

 بىر پارچىدىن يەپ تۈگەتتى. -پارچە

ئايالالالالدا بىرلىالالالالك ۋە تەرەققىيالالالالات جەمئىيىتالالالالى -33يىلالالالالى -3132

قىلىنىالالپ ئىككالالى  النېئالال،  قالالانۇن يىنېالالكھالالاكىمىيەتنى قولغالالا ئالغانالالدىن 

بالقالالالان دۆلەتلىالالالرى،  تىمېالالالقغەرب تالالالۇنجى  ،ئالالالۆتمەيال-ئالالالاي ئالالالۆتە

گىرسالالىگوۋىنا قاتالالارلىق دۆلەتلەرنالالى -ە، ۋىنگىالالريىە، بوسالالىناسالالترالىيۋئا

 . الدىۇۋتۇي

 النېئالاليىلالالى كالالۈزدە بۇلغالالارىيە ئايرىلىالالپ چىقىالالپ مۇسالالتەقىللىق -3133

 تاجاۋۇز قىلدى. ەگەىيۋلىقىلدى. ئىتالىيە 

يىلالالالى بالقالالالان ئۇرۇشالالالى پارتىلىالالالدى. بالالالۇ يىلالالالالردا ئوسالالالمانىيە -3133

بالالالالارلىق  روپالالالالادىكىۋياتەراقىيىالالالالدىن باشالالالالقا   رقىيەشالالالالدۆلىتالالالالى 

 ئايرىلىپ قالدى.  تلىرىدىنەىاليۋ

بۇنالالدىن باشالالقا ئوسالالمانىيە دۆلىتالالى يەنە غەربالالى تەرابلىالالس ۋە بەنالالى 

ئالغالالان لىۋىيىالالدىن ئايرىلىالالپ قالالالدى.  ەئىچىالالگ زۆئالالغالالازى ۋىاليىتىنالالى 

تالالالۈركىيە  يىنېالالالكخىيالالالانەتلەردىن  سالالالتلىكەيىقۇس، ئاشالالالكارا -ئوچالالالۇق

. شالالالۇنى ئۇنتالالالۇپ قالماسالالاللىقىمىز كېرەككالالالى، كىنالالالدىېچلىۋىيىالالالدىن 

ئىتالالالىيە يەھالالۇدىيلىرى سالالالونىيك شالالەھىرىدىكى ماسالالونىي قۇرۇلتىيىنىالالڭ 

ئۇسالالتازلىرىدۇر. مانالالا بالالۇ يەھۇدىيالرنىالالڭ ئۆيلىرىالالدە بىرلىالالك ۋە  كچالالىەتېي

تەرەققىيالالالالات جەمئىيىتىنىالالالالڭ يىغىنلىالالالالرى ئېچىالتتالالالالى. بىرلىالالالالك ۋە 

لىيەگە ھەدىالالاليە قىلىالالالپ تەرەققىيالالالات جەمئىيىتىنىالالالڭ لىالالالۋىيەنى ئىتالالالا

بەرگەنلىكالالى چالالوڭ ئىالالش ئەمەس ؛ چالالۈنكى، بالالۇ زىيالالانالردىن سالالىرت 
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قولالالدىن كەتتالالى. كەرىيالالت بولسالالا تۈركىيەنىالالڭ ئەسالالكىرى  51كەرىيالالت

 تەمىناتىنى قامدايدىغان ئەڭ چوڭ بايلىق مەنبەسى ئىدى.

  

                                                           
 گىرتىسىيدىكى بەشىنجى چوڭ ئارالدۇر. -كەرىيت51 
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يىنكى مىللەتچىلىك ېبىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن ك

 ھەرىكىتى

 

 

قوشالالۇنالر بىالاللەن بىرلىشالالىپ ئىسالالالم دۆلىتالالى ئىتتىپاقالالداش ئەرەبلەرنىالالڭ 

ۋە  سالالالىەئىدىيتالالالۈركىيەگە قارشالالالى ئالالالۇرۇش قىلىشالالالى مىللەتچىلىالالالك 

مىللەتچىلىالالك بالالايرىقى ئاسالالتىغا توپلىشىشالالتىكى ئەڭ چالالوڭ بۇرۇلالالۇش 

ئەرەبلەرنالالالالى  رەلىكلەنگلىالالالاليەئۇ. چالالالالۈنكى، سالالالالابلىنىدېھ قتىسالالالالىۇن

ھەرگىزمالالۇ ئالالۆزىگە ئوخشالالاش ئۇالرنىالالڭ دىنالالى ۋە ئەقىدىسالالىگە تالالۈپتىن 

قارشالالى كالالاپىرالر بىالاللەن بىرلىشالالىپ، ئۆزىنىالالڭ ئىسالالالم دۆلىالالتىگە قارشالالى 

 كەلتۈرۈپ باقمىغان ئىدى. ۇخىيالىغىمتۇرىدۇ دەپ 

ئاخباراتچىسالالالى، ئەرەب سالالالەھرالىرىنىڭ تاجسالالالىز پادىشالالالاھى  ەنگلىالالاليەئ

مەن » مۇنالالالالداق دەيالالالالدۇ:  جالالالالورجىلالالالالورىس ئاتىلىالالالالدىغان دەپ 

سالالۈرىيەدىكى بالالۇ ئالالۇزاق مۇددەتلىالالك پىالالالن ھەققىالالدە تەپەككالالۇر قىلىالالپ، 

قىالالمالالۇ؟ يۇرتۋازلىالالق  ەلىالالبەغئالالۆزۈمگە بالالۇ مىللەتچىلىالالك ھەرىكىتالالى -ئالالۆز

ئوچالالۇق  ۇخىمالالېتقىالالمالالۇ؟  ەلىالالبەغئەقىدىسالالى دىنالالى ئەقىالالدە ئۈسالالتىدىن 

دىنىالي ئىلھامنىالڭ -، سىياسالىي ئالالى قىممەتاللەر ۋەھىالييتقانالداېئقىلىپ 

ئۆزىنىالالڭ ئالالالى دىنىالالي قىممەتلىرىنالالى  ەرىيۇسالالئىالالگە بوالالمالالۇ..؟! ئورنىغالالا 

ئوخشالالالىغان  ەنالالالگەگېدۇ؟ .. رمەگىشالالالېتقىممەتلىالالالرىگە  سالالاللىكەرەتپۇب

 «قويۇشقا باشلىدىم.سوئالالرنى 

بىالالر  ىېڭالالي سالالىدىكىەئىدىيمىللەتچىلىالالك  نىەپوزىتسالالىيغەرب بالالۇ خىالالل 

 ۇ.ساباليدېھباسقۇچقا يۆتكىلىش دەپ 
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مىللەتچىلىالالالك ھەرىكىالالالتىگە »ئايالالالدا ئىيكونۇمالالالۇس : -1يىلالالالى -3113

ئەرەبالاللەر » ماۋزۇسالالىدا تۆۋەنالالدىكىلەرنى يالالازدى:  «قارشالالى ئىسالالالم

دۇنيالالالا ئۇرۇشالالالىدىن باشالالالالپ مىللەتچىلىكنالالالى ئالالالالدىنقى ئورۇنغالالالا -3

بىالاللەن بىالالرلىكتە  رەلىكلەنگلىالاليەئئەرەبالاللەر كالالاپىر   ،قويالالدى. چالالۈنكى

مۇسالالالۇلمان تالالالۈرۈكلەردىن قۇتۇلالالالۇش ئۈچالالالۈن ئالالالۇرۇش قىلالالالدى. بۈگالالالۈن 

ئەرەب دۇنياسالالالىدا مۇسالالالۇلمان قېرىنداشالالالالر تەشالالالكىالتنىڭ ئەرزىالالالمەس 

ئىسالالالالم دۆلەتلىرىنىالالڭ بىرلىكىنالالالى   قىقىالاليەھقالدۇقلىرىالالدىن  باشالالالقا، 

ئۆزلىرىنىالالالڭ ئەرەب مىللەتچىلىالالالالك ھەرىكىتىالالالدىن يالالالالۇقىرى ئورۇنغالالالالا 

 «ىياسىي تەپەككۇرغا ئىگە كىشىلەر مەۋجۇت ئەمەس.قويىدىغان، س

 ىېڭالاليمىللەتچىلىالالك ھەرىكەتلىالالرى  يىنېالالكدۇنيالالا ئۇرۇشالالىدىن -3بىالالراق، 

بىالالر ئالالامىلنى بارلىققالالا كەلتالالۈردى. ئالالۇ ئامىالالل شالالۇكى، مۇسالالتەملىكىچىلەر 

يالالۈكنى ئارتىالالپ  غىالالرېئ يالالدىغانەلمەرۈتۆكئەرەب دۇنياسالالىنىڭ مۆرىسالالىگە 

قويالالدى. شالالۇنىڭ بىالاللەن مىللەتچىلىالالك ھەرىكىتىنىالالڭ دەۋەتچىلىالالرى ۋە 

مۇتەپەككالالالالۇرلىرى ئۇنىڭغالالالالا ئوالشالالالالتى. بولۇپمالالالالۇ يەھۇدىيالرنىالالالالڭ 

قىلىالالش دولقالالۇنى ئەۋجىالالگە چىققالالان ھەمالالدە  تەھىجالالرپەلەسالالتىنگە 

تېخىمالالالۇ  يىنېالالالپارتلىغانالالالدىن كيىلالالالى پەلەسالالالتىن ئىنقىالبالالالى -3111

بولالالۇپ، ئالالۇالر  قتىالرۇئاشالالكارا نالالىرقالالانچە شالالۇنداق بولالالدى.بۇ يەردە ب

ئېلىالالالپ  شىشالالالىغاېئمىللەتچىلىالالالك ھەرىكىتىنالالالى تېخىمالالالۇ ھەددىالالالدىن 

 بارغان. ئۇالرنىڭ مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچە:

ۋە فىرانسالالالالالىيە جاھالالالالالانگىرلىكى ئالالالالالۆزلىرى بىالالالالاللەن  ەنگلىالالالالاليەئ-3

 تۆۋەندىكىلەرنى ئىلىپ كەلدى:

 

نى سالالالالىڭدۈرۈش، (دۆلەت ئورگانلىرىغالالالالا ئىلمالالالالانىزىم )دىنسالالالالىزلىق(3)

بىرلىكالالالى پاچاقالنغالالالان، ئەخالقالالالى بۇزۇلغالالالان، مۇنالالالاپىقلىق قىلىشالالالقا 

قىلىالالالالدىغان  شالالالاللىكەخسىكەت ەتكەمۈكالالالالۆھ ىېڭالالالاليتەييارالنغالالالالان، 

مەيالالالالدانغا چىقىالالالالرىش؛ گەرچە بالالالالۇالر ئەرەبلەرنىالالالالڭ  ھالرنىۇرۇگالالالال
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بىالالر  ىېڭالاليئىگىلىالالرى بولسالالىمۇ، بىالالراق، بالالۇالر  ڭرايوننىالالئەۋالدلىالالرى، بالالۇ 

 جاھانگىرالرغا ئايالنغان ئىدى.مۇستەملىكىچى 

(مىللەتچىلىالالالك ئىالالالدىيەلىرىگە خالالالۇددى ئىسالالالالمنىڭ ئىزباسالالالارى 3)

سالالۈپىتىدە، تەپەككالالۇر بىرلىكنىالالڭ ئاساسالالى سالالۈپىتىدە چالالاقىرىق قىلىالالش؛ 

ئوتتالالۇرا ئەسالالىردىكى  ڭروپانىالالۋيادىنغالالا يۈزلىنىشالالتىن نەپرەتلەنالالدۈرۈش؛ 

 اقىرىش..چ لىشقاېئدىندارالرنىڭ زۇلمەتلىك تارىخىدىن ئىبرەت 

ئىنتىقالالام قۇتۇلالالۇش سالالادالىرى ئىسالالالمدىن  ملىكىچىلىكتىنەسالالتۇم(1)

ئالمالالاقچى بولغالالان تەبىقىلەرنىالالڭ ھەمالالدە تالالۈركىيە دۆلىتىنىالالڭ بەزىبىالالر 

ئىشالاللىرىنى ئىسالالالمنىڭ سالالۈرىتى قىلىالالپ تىكلىمەكچالالى بولغانالرنىالالڭ ۋە 

، قالالالاالقلىق، چۈشالالالكۈنلۈكنى ئالالالۆزىگە نەمالالالۇنە قىلمالالالاقچى قاتمالالالاللىق

 ئايالنغان ئىدى. ەسمايىگەدمۇھىم  بولغانالرنىڭ

 

ئىسالم خىالپىتىنى ئاتالا تۈركنىالڭ قالولى بىاللەن يىقىالتىش ھەمالدە شالۇ -3

ئۈچالالۈن  لىشېكالالچىققالالان خەلىپىلىكنالالى قالالايتۇرۇپ  لىالالپېك بتىنەۋەسالال

جىالالالددىي ئىسالالالالم ھەرىكىتالالالى تەشالالالكىالتلىرىنى قالالالۇرۇش ھەققىالالالدە 

ن مۇسالالۇلما»تەپەككالالۇر قىلىالالش ۋە ھەسالالەنۇل بەننانىالالڭ قالالولى بىالاللەن 

 .شىۇلۇرۇقنىڭ « تەشكىالتى رىنداشالرېق

 

مىللەتچىلىالالالك ھەرىكىتىنىالالالڭ ناسالالالاراالر قومانالالالدانلىق قىلىالالالدىغان -1

تەشالالكىالتالر شالالەكلىدە مەيالالدانغا چىقىشالالى ھەمالالدە ئەرەب گالالۈللىنىش 

 رىكالالالالاېئام؛  لىشالالالالىېكسوتسىيالىسالالالالتىك پارتىسالالالالىنىڭ مەيالالالالدانغا 

تارقىتىالالالدىغان  رنىەلەئىالالالدىيبالالالۇ خىلالالالدىكى ھەرخىالالالل  تىېرسالالالىتۋېنىۇئ

 قۇرغان بولغان ئىدى.
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 ئەرەب گۈللىنىش سوتسىيالىستىك پارتىسى

تەركىب  دىنەپارتىيئەرەب گۈللىنىش سوتسىيالىستىك پارتىسى ئىككى 

 تاپقان؛ ئۇالر:

 بۇنى ئەرسۇزى ۋە ئەفلەق قۇرغان. -ئەرەب گۈللىنىش پارتىسى-3

يىلى ئوسمان ھەۋرانىي -3112بۇنى -ئەرەب سوتسىيالىستىك پارتىسى-3

-3111ئۇنىڭ قوماندانلىقى ئەكرەم ھەۋرانىغا ئۆتكەن.  يىنېكقۇرغان؛ ئاندىن 

-3112 قوشۇلغان؛ ەسىگەپارتىيمىللەتچىلىك  ەرىيۇسيىلى ئەكرەم ھەۋرانىي 

، ئەرەب چىقىپمىللەتچىلىك پارتىيەسىدىن  ەرىيۇسيىلى ئەكرەم ھەۋرانىي 

 سوتسىيالىستىك ياشالر پارتىيەسىگە قوشۇلغان.

كۈنى بۇ ئىككى پارتىيە قوشۇلۇپ، ئەرەب -31ئاينىڭ -3يىلى -3133

 ىنى شەكىللەندۈرگەن.سيەگۈللىنىش سوتسىيالىستىك پارتى

بۇ پارتىيەنى كىمنىڭ قۇرغانلىقى ھەققىدە  -ىسيەئەرەب گۈللىنىش پارتى

ى مىيشىل ئەفلەق  قۇرغان دەيدىغانالرمۇ بار. ئىختىالپ بار. بۇ پارتىيەن

سەالھۇل بىيتال قۇرغان دەيدىغانالرمۇ بار. زەكىي ئەرسۇزى قۇرغان 

 دەيدىغانالرمۇ بار.

فېۋرال -31ئايدا سەالھ جەدىيد نۇسەيرىي قوزغىغان  -3يىلى -3111

غا ئورۇن ېگەندروھى ئاتىسى  ەنىڭپارتىيھەرىكىتى زەكىي ئەرسۇزىنى 

 كۆتۈردى.
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لىق قىلدى.  ۋارىس ۇرۇھىغاگى مىللەتچىلىك ھەرىكىتى ەرەب گۈللىنىش پارتىسئ

ئەرسۇزى ۋە ئەفلەق قۇرغان ھەرىكىتى  ەتچىلىكمىللۋەھالەنكى، 

 ىۇرۇھگمىللەتچىلىك ھەرىكىتى تەشكىالتنىڭ يادروسىدىن ئىبارەت. 

يىلى 3111يىلىغىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان. -3111يىلىدىن -3113

 ەتچىلىكمىللئايرىلىپ، ئەرەب  ۇرۇھىدىنگئەرسۇزى مىللەتچىلىك ھەرىكىتى 

قۇردى. . ەسىنىپارتىي

زەكىي ئەرسۇزى : دىنسىز، نۇسەيرىيە تەبىقىسىدىكى كىشى بولۇپ، ئۇ 

ەئەرەبچە سۆزلەشنى بىلمەيتتى. ئۇ فىرانسىيە ئىنقىال  55بى، نازىي

مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان كىشى ئىدى. بولۇپمۇ، 

 دىگەننىتىشىنىڭ 

 كىتابلىرىنىڭ تەسىرىگە بەكراق ئۇچرىغان.

باشلىدى. ئۇ ئەرەب  ۆگىنىشكەئيىلى ئەرەب تىلى -3133زەكىي ئەرسۇزى 

جاھىلىيىتىنى ئۆزىگە ئالى ئۈلگە تىكلەپ، ئۇنى ئەرەبلەرنىڭ ئالتۇن دەۋرى 

 ېساباليدۇ.ھ

يىلى مەن ئەرسۇزى بىلەن قۇرئان -3131» سامىي جۇندىي مۇنداق دەيدۇ: 

 ىبلەپەيئقالدىم؛ ئۇ مېنىڭ دىنى ئىتىقادىمنى  ۇنازىرىلىشىپمھەققىدە 

 « كەتتى.
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يىلى ئەرسۇزى قۇرغان -3111ىنىڭ پىرىنسىپلىرى سيەارتىئەرەب گۈللىنىش پ

پارتىيەسىنىڭ پىرىنسىپلىرىدىن قوبۇل قىلىنغان؛ ئۇ  ەتچىلىكمىللئەرەب 

 پىرىنسىپالر  تۆۋەندىكىچە:

 ئەرەبلەر بىر ئۈممەتتۇر.-3

ىنى قۇۋۋىت-ئۈممىتىنىڭ كۈچ ەرەبئبار. ئۇ داھىيسى ئەرەبلەرنىڭ بىرال -3

قىلىدۇ، ئەرەب ئۈممىتى ئۈچۈن  ئۈممىتىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئەرەبنامايان 

 ياش تۆكىدۇ.

ئەرەب دۇنياسى بىزنىڭ مىللىي تۇيغىمىزدۇر، ئەرەب دۇنياسى بارلىق -1

 ېلىدۇكئۇلۇغلۇقنىڭ مەنبەسىدۇر. ئەرەب دۇنياسىدىن ئالى قىممەتلەر بارلىققا 

 ۋە بارلىق شەيئىلەرنىڭ قىممىتى ئۇ ئارقىلىق ئۆلچىنىدۇ.

ۈشەندۈردى: چئەرەبلەر كاتتا مەرتىۋىگە ئىگە. ئەرسۇزى بۇنى مۇنداق -3

بېشىڭالردىن بىر تال تۈك چۈشسىمۇ، ئۇ ئاسماندىكى ئاتاڭالرنىڭ ئەمرى »

 «بىلەن چۈشىدۇ.

كۈنى بىز بىر -31ئاينىڭ -33يىلى -3133» مۇنداق دەيدۇ: ئەلجۇندىي 

پارتىيە قۇرىمىز،  بىز بىر -: ېدىدياتاقتا ئىدۇق؛ ئەرسۇزى مۇنداق 

مىللەتچىلىك «  " دەپ ئاتايمىز... ەسىپارتىيئۇنى"ئەرەب گۈللىنىش 

پىرىنسىپلىرى ئەرەب گۈللىنىش پارتىيەسىنىڭ  ەسىنىڭپارتىي

ئۆزى ئىدى. ڭپىرىنسىپلىرىنى

قىممەت -بىز قەدىمكى ئەنئەنە» مۇنداق دەيدۇ: سامىي ئەلجۇندىي 

-تۇرىمىز؛ چۈنكى، قەدىمكى ئەنئەنەقاراشالرنىڭ ھەممىسىگە قارشى 
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قىممەت قاراشالر ئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ چوڭ دۈشمىنىدۇر. بىز بۇرۇنقى دىنىي 

كار مۇناسىۋەتلەرنى ئىن-ئادەتلەر، بارلىق ئاالقە-ئۆرۈپ-، ئەنئەنەتىقادالرېئ

 قىلىمىز.

ئەمما، مىيشىل ئەفلەقكە كەلسەك، ئۇ نىتىشى ۋە ئاندىيە جىيدنىڭ تەسىرىگە 

. ئاندىيە  تىتەگۆئكۆپ ئۇچرىغان ئىدى. نىتىشى ئۇنىڭغا ئىنقىالب قىلىشنى 

ىقالر . غەزىيادىكى قااليمىقانچىل تتىەگۆئجىيد ئۇنىڭغا ھەرخىل ئۇسلۇبالرنى 

پ ايدىغان ھالەتكە كەلتۈرۈئۇنى ئىككىلىنىدىغان، بىر مەيداندا مۇقىم تۇرالم

 ىرىنېخاراكتئىدى. ئۇرۇش ئۇنىڭ  نۇرۇھقويغان ئىدى. مىيشىل ئەفلەق 

ئۆزگەرتىۋەتكەن ئىدى. ئۇرۇشنىڭ تۇنجى كۈنلىرىدىن باشالپال ئۇنىڭ 

بولغان ئىدى. مىيشىل ئەفلەقنىڭ ئاشكارا تاالنتلىرى ۋە ئاجىزلىقلىرى 

ۇ،  غڭالچىېچئاجىز،  ىسىۋرېنسەنئەت تاالنتى ياخشى ئىدى. بىراق، ئۇنىڭ 

شەيئىلەردىن يامان گۇمان قىلىدىغان كىشى ئىدى. مىيشىل ئەفلەقنىڭ بۇ 

كەمچىلىكلىرى ئۇنىڭ سەنئەت تاالنتلىرىنى ئۆلتۈرۈپ تاشلىدى ھەمدە ئۇنى 

 ئۇچراتتى. ەتكەبىيۇغلەمسىياسىي جەھەتتىن 

ىي ھەرببىرىنچى ئەسكىرىي ئىنقىالبنىڭ  ەرىيۇسئايدا -1يىلى -3131

ى. ئۇنى قوللىد سىەپارتىيكەلدى. گۈللىنىش  61قوماندانى قوماندان  ھەسەنىي

، ئۇ مىيشىل ئەفلەق بىلەن ئىختىالپلىشىپ قالدى. يىنېكبىر مەزگىلدىن 

تاشلىدى. مىيشىل ئەفلەق تۈرمىدە شۇنىڭ بىلەن ھەسەنىي ئۇنى تۈرمىگە 

 چىقتى.  زىپېيئۆزىنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى 
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سۈرىيە ئەسكىرىي ئىنقىالبنىڭ بىرىنجى ھەربىي قوماندانى بولۇپ، دادىسى ئوسمانىيە قوشۇنىدا مۇفتى 61 

يىلى فىرانسىيە قوشۇنىغا -3133ئىدى.  ئۇ سۈرىيلىك ئەسكەر بولۇپ تۈرك ئارمىيىسىدە ئەسكەر ئىدى. 

 كىرگەن.
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كەلدى. ئۇ مىيشىل   62، سامىي ئەلھەناۋىييىنېكقوماندان ھەسەنىيدىن 

ئەفلەقنى مائارىپ مىستىرلىقىغا تەيىنلىدى. مىيشىل ئەفلەق بۇ پۇرسەتنى 

ئوقۇشقا  ەگەفىرانسىيغەنىيمەت بىلىپ گۈللىنىش پارتىيەسىدىكىلەرنى 

ۋە  تالرېرسىتۋېنىۇئئەۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئوقۇش پۈتتۈرۈپ كېلىپ 

 قولىغا ئالدى.ئورگانالرنى ھەرقايسى ئىدارە 

تېخىمۇ  شەرۈكھەرقايسى پارتىيە قوماندانلىرى ئوتتۇرسىدىكى 

يىلىدىكى قۇرۇلتايدا، ئۇالر شۇنداق 3133كەسكىنلىشىپ كەتتى. ھەتتاكى، 

؛ لىكەىيفىرانسجاسۇسى؛  ھەسەنىي  ەنگلىيەئمىيشىل ئەفلەق : » يىشتىېد

خالقى ، ئەئوغرىلىق ئەمما، « ئەلبەيتار بولسا نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ جاسۇسى..

 جىنايەتلەرگە كەلسەك، ئۇالر بۇ ھەقتە سۆزلەشتى.

 قويىمىز: رىغاۇئوتتبىز بۇ يەردە بىر قىسىم مۇالھىزىلەرنى 

بۇ مىللەتچى تەشكىالتالر ئىسالمنى يامان كۆرىدىغان ياكى ئىسالم -3

اقچى بولغانالرنىڭ توپلىشىدىغان ئورنىغا ئايالنغان ئىدى. يوقاتمھاكىمىيتىنى 

 ملىكىەخاتىرجمەسىلەن: نۇسەيرىيىلەر ئۆزلىرىنىڭ نۇسەيرىيە دۆلىتىنىڭ 

ئۈچۈن ئىسالمغا كىردى. سامىي ئەلجۇندىي، ئابدۇلكەرىم ئەلجۇندىي قاتارلىق 

مغا ۈچۈن ئىسالئ ملىكىەخاتىرجئىسمائىلىيە تەبىقىسىدىكىلەرمۇ ئۆزلىرىنىڭ 

ھاتۇمغا ئوخشاش دەرۇزىيە تەبىقىسىدىكىلەرمۇ ئۆزلىرىنىڭ  لىمەسكىردى. 

ئۈچۈن ئىسالمغا كىردى. ئەھمەت رەباھقا ئوخشاش  ملىكىەخاتىرج

ئۈچۈن  كىملىەخاتىرجپارتىيە رەئىسى يەھۇدىيالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ  شقتىكىەمەد

 ئىسالمغا كىردى. 

 ملىكىەخاتىرجۆزلىرىنىڭ ئىيلى كوھىينغا ئوخشاش يەھۇدىي جاسۇسالرمۇ  ئ

ئۈچۈن ئىسالمغا كىردى: ئىسرائىلىيە ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ ساقچىسى، 

ھافىز بىلەن  نمىەئ،  رىپېب نتىناغاېئارگئىسرائىلىيە جاسۇسى ئىيلى كوھىين 

                                                           
ي بولۇپ، ئۇ سامىي ئەلهەناۋى نجى هەربىي قوماندانى قوماندانئىككىسۈرىيە ئەسكىرىي ئىنقىلابنىڭ 62 

 سۈرىيلىك هەربىي، سىياسىي قوماندان ئىدى. 
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، " كامىل ئەمىن سابىت " نامى بىلەن ئورنىتىپدوستلۇق مۇناسىۋىتى 

" ئەبۇ رۇمانە" كەنتىگە  شقتىكىەمەدسۈرىيەگە كىرىپ، سۈرىيەنىڭ 

ھەسەن ھۈسەيىننىڭ ئۆيى گۈللىنىش  رىندىشىېقئورۇنالشتى. ئۇنىڭ 

-1يىلى -3111قوماندانلىرىنىڭ قونالغۇسىغا ئايالنغان ئىدى.  ڭسىنىەپارتىي

غان ئىنقىالب قىلماقچى بول ڭسىنىەپارتىيكۈنىدىكى گۈللىنىش -1ئاينىڭ 

شى قىلى ەلىبەغكەرم زەھرۇددىيننىڭ كۈندە كۇھىين سەلىيم ھاتۇم، ئابدۇل

پى مەنسىمىنىستىرلىق ئۈچۈن قەدەھ كۆتۈرگەن ئىدى. ئىيلى كوھىينغا 

بىرىلمەكچى بولغاندا ئىسرائىلىيە مىنىستىرالر رەئىسى  ئىبنى غۇرىيۇن بۇنىڭغا 

 قوشۇلمىدى. 

ئىيلى كوھىين تۇنجى ئىنقىالبى ياش بولۇپ، ئۇ ئايرۇدۇرۇمالر، ئەسكىرىي 

 بىر كىشى ئىدى. ئاخىردا ھىندىستان-ا كىرىپ چىقااليدىغان بىردىنبازىالرغ

 گرامماېلېت ەگەئىسرائىلىيكونسۇلخانىسى ئىيلى كوھىيننىڭ ھەركۈنى 

يولاليدىغان ئىسرائىلىيە جاسۇسى ئىكەنلىكىنى بايقاپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن 

 ئۇ خەلق ئالەم ئالدىدا رەسۋا بولدى. ئۇ سوتقا چىقتى. ئۇنىڭغا ھۆكۈم

سوتچىالر ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئىدى. ئەگەر ئۇ گۈللىنىش چىقىرىدىغان 

ىم ئۇنى ھاكئاشكارىلىمىسا ئىشلىرى ۋە مەخپىيەتلىكىنى  ڭسىنىەپارتىي

ۋەدە قىلدى. بىراق، ھەربىي سوتنىڭ رەئىسى سەلىيم  ىتىدىغانلىقىنىۇۋقوي

ئۇنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىپ ئىشنى ئاخىرالشتۇردى.  ەزلىكىدېتھاتۇم چاقماق 

ىنى ئايالالر ئەزالىر ڭسىنىەپارتىيگۈللىنىش خەلقئارالىق يەھۇدىيالر ئەزەلدىن 

بولۇپ، گۈللىنىش  اتقانۋلىېكئارقىلىق ئىدارە قىلىپ شارابالر -ۋە ھاراق

ن بەشىرسىنىڭ ئىچىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈ-ئەزالىرىنىڭ ئەپتى سىەپارتىي

 ننى ئۆلتۈرۈپال ئىشالرنى يىغىشتۇردى.كۇھىي

 مۇسۇلمان تئىيەقھەقىقەتەن، گۈللىنىش پارتىيەسىنى قۇرغۇچىالر -3

كىشىلەر ئەمەس ئىدى: مەسىلەن : زەكىي ئەرسۇزى دىنسىز ئاتىزىمچى 

ئىدى. ن خىرىستىياكىشى ئىدى. مىيشىل ئەفلەق  زھىپىدىكىەمنۇسەيرىيە 

 بەزىلەر ئۇنى يۇنانلىق دەپ قارايدۇ.
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ىپالر ئىدى: كۇفرى پىرىنسئاشكارا گۈللىنىش پارتىيەسىنىڭ پىرىنسىپلىرى -1

 ئۇ پىرىنسىپالر  تۆۋەندىكىچە:

 ( ئەرەبلەر بىر ئۈممەتتۇر.3) 

تىنى قۇۋۋى-ئۈممىتىنىڭ كۈچ ەرەبئبار. ئۇ داھىيسى (ئەرەبلەرنىڭ بىرال 3)

ۈچۈن ئۈممىتى ئقىلىدۇ، ئەرەب  قىلىدۇ، ئەرەب ئۈممىتىگە ۋەكىللىكنامايان 

 ياش تۆكىدۇ.

(ئەرەب دۇنياسى بىزنىڭ مىللىي تۇيغىمىزدۇر، ئەرەب دۇنياسى بارلىق 1)

 ېلىدۇكئۇلۇغلۇقنىڭ مەنبەسىدۇر. ئەرەب دۇنياسىدىن ئالى قىممەتلەر بارلىققا 

 ۋە بارلىق شەيئىلەرنىڭ قىممىتى ئۇ ئارقىلىق ئۆلچىنىدۇ.

ۈشەندۈردى: چى بۇنى مۇنداق (ئەرەبلەر كاتتا مەرتىۋىگە ئىگە. ئەرسۇز3)

بىر تال تۈك چۈشسىمۇ، ئۇ ئاسماندىكى ئاتاڭالرنىڭ ئەمرى  ېشىڭالردىنب»

 «بىلەن چۈشىدۇ.

ئەرەبزىمدۇر، ھەرگىزمۇ ئىسالم ياكى قۇرئان  نەگېدئالى قىممەتلەر -3

 ،ولۇپدىنسىزالر ب چىلىرىۈشكەگەئئەۋۋەلقى  ڭنىەپارتىيسۈننەت ئەمەس. بۇ 

بىز  »دىنالرنىڭ دۈشمەنلىرى ئىدى. ئۇالر مۇنداق دەيتتى:  ىۋساماپۈتكۈل 

قىلىۋاتقان شەرىئەت قانۇنلىرىغا قارشى تۇرىمىز ۋە ئۇنى  تىقادېئكىشىلەر 

 ...«يوقىتىمىز

گەرچە بۇ ئەرەب مىللەتچىلىك ۋە ۋەتەن داۋاسى قىلىدىغان پارتىيە -3

. ئۇنىڭدىنمۇ يمىدىبولسىمۇ، بىراق، پەلەستىن مەسىلىسىنى تىلغا ئىلىپمۇ قو

خەتەرلىك بولغىنى ھازىرقى زاماندىكى ئەرەب مەسىلىسىنىمۇ تىلغا ئىلىپمۇ 

 قويمىدى.
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نۇسەيرىيىلەرنىڭ ئەرەب گۈللىنىش پارتىيىسىدىكىلەرنىڭ ئالدىغا -1

 :لىشىۈۋېتۆئ

ئەسكىرىي ۋە مەدەنىيەت تەرەپتىن شەھەرنى قولغا ئالدى.  رەلەيرىيەسۇن

كۈنى سەالھ جەدىيد نۇسەيرىي ھەرىكىتى -31ئاينىڭ -3يىلى -3111

تۇرۇش يىراقالش تتىنەھاكىمىيبىلەن ) يەنى، ئەھلى سۈننىي مۇسۇلمانالرنى 

 ەرىيۇسيىلى ھافىز ئەسەد -3173بىلەن( ھاكىمىيەتنى قولىغا ئالدى. 

 ي نۇسەيرىيە دۆلىتىگە ئۆزگەرتتى.دۆلىتىنى پۈتۈنلە

 چقانداقېھبۇ مىللەتچىلىك پارتىيەلىرىنىڭ كائىنات، ئىنسان، ھاياتقا قارىتا 

ئىدىلوگىيىسى )ئەقىدىسى( يوق ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مىللەتچىلىك 

پارتىيەلىرى مەزمۇنى يوق قۇرۇق جازىغا ئوخشايتتى. شۇڭا بۇ مىللەتچىلىك 

ىزم سوتسىيالبۇ بوشلۇقنى ماركىسىزىم،  قىدىسىدىكىەئپارتىيەلىرى 

ئەقىدىسى بىلەن تولدۇرۇشقا مەجبۇرى بولغان ئىدى. شۇڭالشقا، بۇ 

مىللەتچىلىك پارتىيەلەرنىڭ ھەممىسى سىرتقى كۆرۈنىشى، شەكلى ئەرەبلەر؛ 

ىد ئىدى. جاالل سەيي نىستالرۇكوممماھىيىتى ۋە ئىچكىرى دۇنياسى بولسا 

ناملىق  «ماھىيىتى قىقىيەھىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ ئەرەب م»ئۆزىنىڭ 

بۇ يەردە شالالق بىر »بۇنى ئىقرار قىلغان. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: ئەسىرىدە 

مەۋجۇت بولۇپ، ئۇالر ئىقتىسادى مەنبەلىرىنى بارلىققا  قىنىېئمىللەتچىلىك 

سىيالىزم سوتكەلتۈرگەن ئىدى، بىراق، ئۇالرنىڭ ئارقا كۆرۈنىشى تەرەققىيات ۋە 

 «يوشۇرۇنغان ئىدىئاستىغا پەردىسى 

 نالەىلبچىقىش  شىغاېبئەرەب گۈللىنىش پارتىيەسىنىڭ ھاكىمىيەت  -2

 يوقۇلۇشى:

 ەگەپارتىيمىيشىل ئەفلەق ئەسكەرلەرنىڭ  ەدەرىيۈسيىلى -3113

ھۆكۈمرانلىقىنى يۈرگۈزگەنلىكىنى ھەمدە شەھەرلىكلەرنىڭ پارتىيەنىڭ 
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ن يىراقالشتۇرغانلىقىنى تەنقىد قىلدى. شۇنىڭ بىلەن مەركىزى ئورگانلىرىدى

بەلكى، ئۇ ۋە پارتىيەنىڭ يەنە بىر قۇرغۇچىسى سەالھ -ئۇ قوغالپ چىقىرىلدى. 

 سەالھ بەيتال قوغالندى. يىنېكئاندىن  -بەيتال ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىندى.

بىلەن  ستەيىقۇسيىلى پارىژدا -3123نۇسەيرىيىلەر سەالھ بەيتالنى 

 .ئۆلتۈردى

 سىەپارتىييىلى ئىراق گۈللىنىش -3112ئەمما، مىيشىل ئەفلەقكە كەلسەك، 

اندا ئۇنى چىقق شىغاېبھاكىمىيەت قىلىپ ئابدۇراھمان ئارفقا قارشى ئىنقىالب 

ەيىن سادام ھۈسشاگىرتى  شىغاېقئۇنىڭ  يىنېكئۆز قوينىغا ئالدى. ئاندىن 

كەلدى. سادام دەسلەپتە ئىراق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئاندىن 

 ەدەئىيوردانىييىلىدىكى -3123رەسمىي باش رەئىسى بولدى.  يىنېك

سادام ھۈسەيىندىن: مىيشىل ئەفلەق بىلەن قانداق  ەزىتتېگچىقىدىغان بىر 

 مېنىڭ مىيشىل ئەفلەق»ئاالقىڭىز بار دەپ سورالغاندا، ئۇ بۇنىڭغا جاۋابەن: 

بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىم، خۇددى بىر دادىنىڭ ئوغلى بىلەن بولغان 

مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ، ئەگەر مىيشىل ئەفلەق بولمىغان بولسا مىنىڭ 

 «بۈگۈنۈم بولمىغان بوالتتى... دەپ جاۋاب بىرىدۇ.

 يىلالرنىڭ باشلىرىدىن باشالپ سادام ھۈسەيىن-3113شۇنىسى ئېنىقكى، 

مىيشىل ئەفلەقنىڭ خۇسۇسىي قوغدىغۇچىسى بولغان بولۇپ، مىيشىل ئەفلەق 

ىدى. ئىشلەتكەن ئيوقىتىشقا سادامنى ئۆزىنىڭ سىياسىي دۈشمەنلىرىنى 

سادام ھۈسەيىن ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان تۇنجى كۈنلىرىدىن يىلى -3171

قا شباشالپال ھاكىمىيىتىگە توسالغۇ بولىدىغان بارلىق كۈچلەرنى تازىال

 ڭسىنىەيپارتىباشلىدى. بۇ ھەقتە پارتىيەنىڭ بەزى قوماندانلىرى گۈللىنىش 

ئەررىزاز  مۇنىيفدوكتور ھەققىدە كىتابالرنى يازدى. مەسىلەن :  سىەدىيېتىراگ

گۈللىنىش »ئەسسەفدىي  كىتابنى، مۇتا نەگېد« ئاچچىق تەجرىبە» 

 نەگېد «ەلەرۋە يوقۇلۇشى ھەققىدىكى پاجىئ شىۇبولپەيدا  ڭسىنىەپارتىي

 سىەپارتىيكىتابالرنى يازدى. مىيشىل ئەفلەق قۇرغان ئەرەب  گۈللىنىش 

سۈرىيەدە ۋەيران بولدى. چۈنكى، نۇسەيرىيىلەر ئەرەب  گۈللىنىش 

نىش . نۇسەيرىيىلەر ئەرەب  گۈللىئالدىغا ئۆتۈپ كەتكەن ئىدى ڭسىنىەپارتىي
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بارلىق  يىنېكپارتىيەسىنى يوقاتتى، مىيشىل ئەفلەقنى ئۆلتۈردى؛ ئۇنىڭدىن 

پىرىنسىپالرنىڭ بىرىنىمۇ -دىنالرنى، ئىنسانىي قىممەتلەرنى، قائىدە

 سىەارتىيپقالدۇرماي يوقاتتى. نۇسەيرىيىلەر ئالدى بىلەن ئەرەب  گۈللىنىش 

 ىنيېكدىن ئىچىدىكى مۇسۇلمانالردىن ياردەم تەلەپ قىلدى. بىر مەزگىل

يوقاتتى. شۇنىڭ بىلەن كۇپۇرلۇق دۆلەتنىڭ ھەرقايسى  درىجىيەتئۇالرنى 

-3يىلى -3117ئايالندى. ئىبراھىم خەلالس شوئارىغا ئورگانلىرىدا دۆلەت 

 رالرنىۇقدا مۇنۇ «  رنىلىۇژ سىەئارمىيخەلق  ەرىيۇس»كۈنى -33ئاينىڭ 

 ىيىتىنى قۇرۇپئەرەب مەدەنىيىتىنى بىنا قىلىش، ئەرەب جەمئ» يازدى: 

سوتسىيالىزمچى ئەرەب  ەىچېڭيچىقىشنىڭ بىردىن بىر يولى بولسا 

نالر، اللە، پۈتكۈل دى -ئىنسانالرنى بارلىققا كەلتۈرۈشتۇر. بۇنداق ئىنسانالر

، جاھانگىرلىك، ئىلگىرىكى جەمئىيەتلەرگە ھۆكۈمرانلىق كاپىتالىزم، ئودالىزمېف

قىلغان بارلىق قىممەتلەر ... كەلمەسكە كەتتى؛ بۇالر پەقەتال تارىخى 

ىن كەسك ەنگەگېدئەتىقىگە ئايلىنىپ كەتتى.. –ئاسارە  يالردىكىېزۇم

 . « ۇئىشىنىد

ۇلۇغ ئسىنىڭ »مۇنداق دەيدۇ:  پەلەدھىيەمشەفىيق كامال سادام ھۈسەيىننى 

بىزنىڭ ئىچىمىزدە اللەنىڭ يۈزىگە ئوخشاش ئۇلۇغلۇق چىقىپ  ۈڭزۈي

 « تۇرىدىغان بەرىكەتلىك بولسۇن..

كۈچلىرى ھەماتقا كىرگەندە  سىەپارتىييىلى ئەرەب  گۈللىنىش -3113

قۇرالنى ئال! مۇھەممەدنىڭ دىنىنىڭ »ئىدى.  نەگېدھەمات تەۋرەپ مۇنداق 

 «قورالىنى ئال!..

چىقىپ كەتكەندە، ئەرەب  گۈللىنىش  سىەئارمىييىلى مۇداپىئە -3123 

ەد بەشەر ئەساللە يوقالسۇن! »  رەسىدىكىلەپارتىي
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وق! ۋەتەندىن باشقا ئىالھ ي بىزنىڭ رەببىمىز! 

وۋالشتى تشوئار ەر يوق... دەپ باشقا پەيغەمب سىدىنەپارتىيئەرەب  گۈللىنىش 

»ئەمما، نۇسەيرىيىلەر جىسر شۇغۇردا: « 

شوئار مۇرشىد ساجىي ئىبنى سۇاليماندىن باشقا ئىالھ يوق... دەپ 

)اللە ھەرقانداق ئىنساننى بۇنداق قەبىھ سۆزلەرنى قىلىشتىن « توۋالشتى.

 پاكتۇر...(ساقلىسۇن. اللە 

دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ -3يىلى -3111 ڭپارتىسىنىئەرەب  گۈللىنىش -1

 باشلىنىشى بىلەن تەڭ قەد كۆتۈرۈشى.

ۋە فاشىستىيە مىللەتچىلىك ھەرىكىتى   67نازىيە مىللەتچىلىك ھەرىكىتى 
پۈتكۈل دۇنيانى قاپلىدى. شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر بۇ مىللەتچىلىك 68

باشلىدى. مەسىلەن: زەكى ئەرسۇزى ھەرىكىتىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراشقا 

پەيالسوپ نازىيە نىتىشەنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىدى. بولۇپمۇ ئۇنىڭ ||

توغرىسىدا مۇنداق  مىۈلۆئزەردەشىت ئىالھنىڭ » 

ل ئەفلەق . مىشىچرىدىۇئكىتابىنىڭ تەسىرىگە قاتتىق  نەگېد«|| سۆزلىدى...

 لىرىەىدىيئنىتىشە ۋە جىيدنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ 

دەپ ئاتىغان « توكۇر ئىتنىڭ دىنى»دىنىنى خىرىستىيان ،  لىپېكمەيدانغا 

 نىتىشەنىڭ  بىئاراملىق ۋە دىنسىز ئاتىزىمچىلىقىنى خۇالسىلەپ چىقتى. 
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نقلا عن كتاب كولن ولسن )سقوط الحضارة( ترجمة  12تهافت العلمانية د. عماد الدين خليل ص 69 
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 قتىغاۇنىكلىرى تۆۋەندىكى ئۈچ نىتىشە پەلسەپىسىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاالھىد

 خۇالسىلىنىدۇ.

 دىنسىز ئاتىزىمچىلىق.-3

دىنىدىكى قىيامەت ئىدىيەسى بەندىلەرنىڭ ئەخالقىدىن خىرىستىيان -3

پەيدا بولغان؛ چۈنكى، ئاجىزالرنىڭ كۈچلۈكلەرگە قارىتا پەيدا بولغان 

لۈكلەر چپەيدا قىلغان. شۇڭا، كۈ سىنىەئىدىيئۆچمەنلىكى ئاجىزالردا ئاخىرەت 

ان ئخىرىستىھۆكۈمرانلىقنى قولغا ئالغان؛ شۇنىڭ بىلەن پۈتكۈل دۇنياغا 

 دىنىنىڭ زۇلۇمى تارقالغان..

 رىپىەش-ۋە بىئاراملىق: بۇ ئىككىسى ئىنسانىيەتنىڭ شان مىدسىزلىكۈئ-1

 ئۈچۈن دائىملىق شەرتتۇر.

تۆۋەندە سىز مىيشىل ئەفلەقنىڭ سۆزى بىلەن نازىيە ۋە فاشىستىيە 

 كۆرۈڭ! پۇرۇلىشتېسمىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ سۆزلىرىنى 

« رۇرىپىدشە-ئەرەب ئۈممىتىنىڭ شان سىەپارتىيئەرەب  گۈللىنىش »-3

ىيە ئىتالفاشىزم » مىيشىل ئەفلەقنىڭ بۇ سۆزى مۇسۇلىيننىڭ  نەگېد

. بۇ سۆز سۆزىگە ئوخشاشتۇر نەگېد« شەرپىدۇر -ئۈممىتىنىڭ شان

ىڭ ۇر. مانا بۇ سۆز تىروتسىكىينگىتلىرنىڭ نەزىرىدە بىر ئىالھى ھەقىقەتت

پارتىيەسى خاتاالشمايدۇ؛ چۈنكى، ئۇ تارىخى مۇقەررەرلىكنى  نىزمۇكومم»

 سۆزىنىڭ ئۆزىدۇر. نەگېد« ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن..

ى ئەقىدىسىگە ئەقىل بىلەن يەتكىل ڭسىنىەپارتىيئەرەب  گۈللىنىش »-3

ارقىلىق ئ يتىشېئشۇ پارتىيەگە ئىمان  تالەقەپبولمايدۇ، بەلكى، ئۇنىڭغا 
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مىيشىل ئەفلەقنىڭ بۇ سۆزى مۇسۇلىيننىڭ  نەگېد« يەتكىلى بولىدۇ...

ىن ئۆزىد سۆزىنىڭ نەگېد« تۇيغۇنى بىلەلەيدۇ- سېفاشىزم ھشۈبھىسىزكى، »

 ئىبارەت.

ە شەرەپ بىزگ-بىزگە يۈكلىگەن شان سىەپارتىيئەرەب  گۈللىنىش »-1

شۇنداق بىر ھەقىقەتنى ئاتا قىلدىكى، بىز كىشىلەرگە كۈچلۈك قوماندانلىق 

 نەگېد..« . كەرېكقىلىشىمىز ۋە قاتتىق قوللۇق بىلەن ھەرىكەت قىلىشىمىز 

بىزگە م فاشىز، شۈبھىسىزكى»مىيشىل ئەفلەقنىڭ بۇ سۆزى مۇسۇلىيننىڭ 

شەرەپ بىزگە شۇنداق بىر ھەقىقەتنى ئاتا قىلدىكى، بىز -يۈكلىگەن شان

كىشىلەرگە كۈچلۈك قوماندانلىق قىلىشىمىز ۋە قاتتىق قوللۇق بىلەن ھەرىكەت 

 سۆزىنىڭ ئۆزىدىن ئىبارەت. نەگېد...« «  كەرېكقىلىشىمىز 

ئەرەب  گۈللىنىش پارتىيەسى ئاۋانگارت قوشۇندۇر؛ كىشىلەر ئۇنىڭ »-3

مىيشىل ئەفلەقنىڭ بۇ سۆزى  نەگېد..«  كەرېكئارقىسىدىن مېڭىشى 

تالالنغان ساپ كىشىلەرنىڭ فاشىزم شۈبھىسىزكى، »مۇسۇلىيننىڭ 

ھۆكۈمىتى كىشىلەرگە قوماندانلىق قىلىشى فاشىزم ھۆكۈمرانلىقى ، شۇڭا، 

 سۆزىنىڭ ئۆزىدىن ئىبارەت. نەگېد«  كەرېك
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 ھەربىي ئۆزگىرىشلەر ۋە مىللەتچىلىك ئىنقىلابلىرى

 

ھەقىقەتەن، بۇ يېڭىدىن پەيدا بولغان مىللەتچىلىك ئىدىيەلىرىنىڭ ئەسكىرى 

. شۇندىال بۇ مىللەتچىلىك ئىدىيەلىرى  كەرېكقوماندانلىقى بولۇشى 

كىشىلەرگە زورلۇق بىلەن ئۆز ئىدىيەلىرىنى تاڭااليدۇ ھەمدە مىللەتچىلىك ۋە 

ئىسالمنىڭ ئورنىغا ئولتۇرغۇزااليدۇ. شۇ سەۋەبتىن بىزنىڭ سوتسىيالىزمنى 

ۋە شەرقشۇناسالر ئەسكەر ياشالرنى دائىرىلىرى شەھەرلىرىمىزدىكى غەرب 

قىلىشنى تەۋسىيە قىلىشتى. چۈنكى، غەرب دۇنياسى بۇ  قوماندان كچىەتېي

ىق بازارغا ئارقىل رەكچىلەتېيئارقىلىق ئۆزىنىڭ قىممەت قاراشلىرىنى بۇ ياش 

 ، ئۇالرنى كونترول قىالاليدۇ...ىپ ېلس

 پەرەش-شان ەرلىرىدەۋد ىېڭيئەرەبلەر » قۇستەنتىين رەزىيق مۇنداق دەيدۇ: 

؛ ئۇالر چوقۇم كونا قاالق  كەرېكىشى قىل كچىلىكەتېيۋە تەرەققىياتقا 

 ھۇرۇگ.  شۇ ۋاقىتتا، جەڭگىۋار بىر  كەرېكئىدىيەلەرنى چۆرۈپ تاشلىشى 

كونا قاالق  ڭزلىرىنىۆئئەۋالدالر غەرب دۇنياسى بىلەن ھەمكارلىشىپ، 

 «داۋامالشتۇرااليدۇ.  شنىەرۈكئىدىيەلىرىنى چۆرۈپ تاشلىشى ئۈچۈن 
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ىسالم ئ رىشىشىېئ ەتكەقىيەپپۇۋەمتەرەققىياتنىڭ » مۇنداق دەيدۇ: جىب 

قوماندانالرنىڭ، بولۇپمۇ ئۇالر ئىچىدىكى ياشالرنىڭ  كچىەتېيدۇنياسىدىكى 

 «جەڭگىۋارلىقىغا قاراشلىقتۇر.

ئىدىيە  قىلىدىغان لپەجمىللەتچىلىك ئىدىيەسى كىشىلەرنى ئۆزىگە بەكمۇ 

تەرەققىيات، ۋەتەن مۇستەقىللىقى... ناملىرى بولۇپ، بۇ ئىدىيە ئەركىنلىك، 

 بىلەن كىشىلەرنى ناھايىتى ئاسانال ئالدىيااليدۇ.

قىنىدا ئالىغەربشۇناسالر دۆلەتتە ھاكىمىيىتىنى » جىب يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

تۇتۇپ تۇرۇشتا قولالنغان ئۇسۇل بولسا دەل  مەخاتىرجمۇستەھكەم، 

 ىەۋئىدىيبىر كۈچلۈك پ ئاجايىبولۇپ، ئۇ  سىەئىدىيمىللەتچىلىك 

 «قورالدۇر...

شۇنىسى ئېنىقكى، ئەسكەرلەر ئۈممەتنى ئىدارە قىلىشنى، خەلقكە كۆڭۈل 

سىياسەتنى بىلمەيدۇ. شۇڭا غەرب  زىدىغانۈرگۈيبۆلۈشنى، ئاۋام خەلقكە 

 دۇنياسى ئىسالم شەھەرلىرىنى ئۇالر ئارقىلىق كونترول قىلىدۇ.

سەتىيف مىيد  نەتىلگەۋەئى تەرىپىدىن تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىق رىكاېئام 

يىلىدىكى ئىنقىالبنىڭ ئەسكەرلىرىنى ناھايىتى ئىنچىكىلىك بىلەن -3133

ھەقىقەتەن، بۇ ئەۋالدالر )بۇ ئەسكەرلەر( » سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ: 

نىڭ ئەزالىرى دەپ ئوياليدۇ،  ھىۇرۇگئۆزلىرىنى ''كومۇدىيىچى روبىين ھۇد 

بەك  نلىكىدىنەرىشكېئنامغا  نەگېدبۇالر ''ئىنقىالبى قەھرىمانالر'' 

 ىيقىقەھخۇشالدۇر؛ بىراق، مەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن  " بۇ ئىنقىالبنىڭ 

بىرمۇ ئەسكەرنى تاپالمايمەن... ئۇالر  يدىغانەلەرېبمەقسىتىنى چۈشەندۈرۈپ 

بۇ بىزنىڭ ھەمدە بىز بىلەن بىر  ،ھتىمالېئسىياسەتكە كۆڭۈل بۆلمەيدۇ... 

ۇالر  ... ئ مكىنۇمبولۇشى  ىسىۋسىېنسەپتە تۇرغان جامال ئابدۇ ناسىرنىڭ 
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 دىغانرىېبدەپ  كلىكىنىەرېك يىشېد ەمېنقىلىش ھەمدە  ەمېنئۆزلىرىگە 

 « .رۇموھتاجديىتەكچىلەرگە 

ناسىرغا ئوق چىقارغان كۈنى يىلى مەنشىيە مەيدانىدا ئابدۇ-3133

ئىنقىالب ۋە ھادىسىلەرنىڭ سەۋەبلىرى توغرىسىدا قىسىمدىكى  ندىكىەتىگەئ

بىر قىسىم ئوفىستىرالر ئابدۇلكەرىم ئامىردىن سورىدى؛ ئۇ ئۇالرغا جاۋابەن 

 ىنىرسەچنېھمەن بۇ ئىنقىالب توغرىسىدا : »  دىېدقىلىپ مۇنداق  نىقېئ

لغان؛ ناسىر بىر قوللۇق پىالنلىغان ھەم ئىجرا قىئابدۇبىلمەيمەن. بۇ ئىنقىالبنى 

 «بۇ ئىنقىالبنىڭ كەلگۈسى پىالنلىرىنىمۇ پەقەت ئابدۇ ناسىر بىلىدۇ... 

ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: « بۈگۈنكى ئەرەب دۇنياسى»مۇرۇبىيرجىر 

 ىمىسىر، سۇدان، ئىراق، تۈركىيە، ئىران، پاكىستان قاتارلىق تۆۋەن شەرقتىك»

تالالنغان ئەسكەرلەر ئىسالم دۇنياسىنى ئۆزگەرتىشتىكى ئەڭ مۇھىم 

 «بولدى... ربلىشىپەغبارماي تۇرۇپال  روپاغاۋيائامىلدۇر... ئەرەبلەر 

ئەگەر ئابدۇ ناسىر تۇغۇلمىغان بولسا، ئەلۋەتتە، » مايلزكوبالند مۇنداق دەيدۇ: 

 پۈرۈتىشتېيزومىگەر ھاكىمىنى دىكتاتور بىز ئابدۇ ناسىرغا ئوخشاش 

 «چىقاتتۇق... 

اقىرىق چيىلى ئابدۇناسىرنىڭ ئەرەب مىللەتچىلىكىگە -3133شۇ سەۋەبتىن، 

، كەيتقاندېئمەركىزى ئاخبارات ئىدارىسىدىن مايلزكوبالند  رىكاېئامقىلىشى  

يول كۆرسىتىشى بىلەن بولغان ئىدى. ئابدۇناسىرنىڭ ئەرەب  ڭرىكىنىېئام

قىلىشى  پۈتكۈل ئەرەب دۇنياسىغا قاتتىق تەسىر چاقىرىق مىللەتچىلىكىگە 

ئابدۇ ناسىر بولمىغان بولسا داھىيسى كۆرسەتكەن ئىدى. مىسىر ۋە ئۇنىڭ 
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مىللەتچىلىك ھەرىكىتى بۇنداق كەڭ تارقالمىغان بوالتتى. ئابدۇ ناسىر 

بۇنداق  ڭنىزىمنىۇكومم، تارقىلىشىغامىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ بۇنداق كەڭ 

 ەشىگكىنىېرايونالردىن چز تارتىشىغا، ئىسالمنىڭ پۈتكۈل چوڭقۇر يىلتى

رايونالرغا شارائىت ھازىرلىغان ئىدى. بىراق، زورلۇق كۈچى بىلەن پۈتكۈل 

مەجبۇرى تاڭغان بۇ مىللەتچىلىك پىكىرلىرى ناھايىتى تىزال زېمىن يۈزىدىن 

 يوقالدى. 

(                    

                          

                    

                       

                      

                       

   ) 

كۆرسەتكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كەلىمە ئالالھنىڭ مۇنداق بىر تەمسىل » 

تەييىبە )يەنى ياخشى سۆز، ئىمان كەلىمىسى( يىلتىزى يەرنىڭ ئاستىدا 

پەرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلەن ۋاقتى ال  ،بولغان، شېخى ئاسمانغا تاقاشقان

ۋاقتىدا مېۋە بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخقە ئوخشايدۇ. ئالالھ كىشىلەرگە 

ان يام .ۋەز ال نەسىھەت ئالسۇن دەپ، ئۇالرغا نۇرغۇن تەمسىللەرنى كەلتۈرىدۇ

سۆز )يەنى كۇفرى كەلىمىسى( زېمىندىن قومۇرۇپ تاشالنغان، ھېچقانداق 

ئالالھ مۆمىنلەرنى مۇستەھكەم ئىمان  .ر دەرەخقە ئوخشايدۇقارارى يوق ناچا
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بىلەن دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە مەھكەم تۇرغۇزىدۇ. ئالالھ زالىمالرنى گۇمراھ 

 «.قىلىدۇ، ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ

ھەرقانداق تەييار سىياسىي تۈزۈمنى ھەرخىل »لۇيىس مۇنداق دەيدۇ:  رناردېب

قوبۇل قىلىش ھەمدە ئۇنى غەربلىكلەرنىڭ  دۆلەت ۋە ھەرخىل مىللەتلەردىن

غا بىلەن مەجبۇرى يول اسىتىسىياكى شەرقتىكى غەربپەرەس ھاكىمالرنىڭ ۋ

ھاكىمنىڭ مۇتلەق ئەمىر  ەموكراتىيېدقويۇش خاتا ھەرىكەتتۇر. چۈنكى، 

پەرمانلىرىنى يولغا قويىدۇ... نەتىجىدە ئۆتمۈش بىلەنمۇ مۇناسىۋىتى بولمىغان، 

ى ئەھۋالى بىلەنمۇ ئاالقىسى بولمىغان، كەلگۈسىنىڭ دۆلەتنىڭ ھازىرق

... ۇلىدېكبىلەنمۇ مۇناسىۋىتى بولمىغان بىر نىزام بارلىققا  ھتىياجلىرىېئ

» 

ھەقىقەتەن، كۇك ئەلب دىننى دۆلەتتىن ئايرىشقا؛ يەنى، ئىلمانىزىم دۆلىتى 

قۇرۇپ چىقىشقا ھەمدە مىللەتچىلىك مەدەنىيىتىنى ساقالش بىلەن بىرگە، 

قىلىپ  نىقېئغەرب مەدەنىيىتىنى بىر پۈتۈن قوبۇل قىلىشقا چاقىردى. تېخىمۇ 

نسىزلىق ى بۇنى دى، ئىسالمنى ھاياتتىن يىراقالشتۇرۇپ، كىشىلەرنيتقانداېئ

نى قىلماستىن بەلكى، ئىسالمنى يوقىتىش تەخسۇر ەيىشكېدياكى زىندىقلىق 

، كەانديتقېئمانا بۇ ئىسالم دەپ ئاتاشقا چاقىرىق قىلدى. ھارۋەلىد سىمىس 

غەربلىكلەر كۇك ئەلىبنى ھازىرقى تۈركىيە دۆلىتىنىڭ نەزەرىيە ئاساسىنى 

 الىدۇ.ئ تىبارغاېئقويغان كىشى دەپ  رىغاۇئوتت
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 تۈركىيە مىللەتچىلىكى

 )تۇرانىيە مىللەتچىلىكى(

بىز بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى ھەققىدىكى سۆزىمىزگە قايتىشتىن 

تۈركىيە  -ۋەھالەنكى بۇ جەمئىيەتنى تۈركىيە ياشلىرى قۇرغان –بۇرۇن 

 مىللەتچىلىكى ھەققىدە ئازراق توختىلىپ ئۆتىمىز.

 ەدەمىيېاكادئئەسكىرى  لدىكىۇئىستانب تىمېقتۈركىيە مىللەتچىلىكى تۇنجى 

ىرى ئەسك لىكەرمانىيېگپەيدا بولغان بولۇپ، بۇ مىللەتچىلىك ئۇرۇقىنى 

ۇختا ئەسكىرى ئۇستازالر پ لىكەرمانىيېگئۇستازالر ئىلىپ كەلگەن ئىدى. بۇ 

ە بولغان تۈركلەرگموھتاج ، ئاالھىدە بىر كۈچلۈك ئارمىيەگە  نەنگەلەربىيەت

ئۇرۇش ئۇسۇللىرىنى ئۈگۈتۈش ئۈچۈن  ەىچېڭيياراقالر ۋە -قورال ەىچېڭي

تۈركىيەگە كەلگەن ئىدى. چۈنكى، بۇ ۋاقىتتا، تۈركىيە پۈتكۈل دۇنيا كاپىرلىرىغا 

يىلى -3212ئىدى. شۇ سەۋەبتىن،  اتقانۇۋرۇتئۆزى يالغۇز تاقابىل 

مەكنىڭ كەلگەن بولۇپ، بۇ ئۆ ىپتېيئەسكىرى ئۆمەك تۈركىيەگە  لىكەرمانىيېگ

-31باشلىقى ئەل كۇلۇنىيل )فۇل دەرجۇلىس( ئىدى. بۇ ئۆمەك تۈركىيەدە 

يىل تۇرۇپ قالغان بولۇپ، مانا بۇ ئۆمەكنىڭ سەۋەبى بىلەن تۈركىيەدە 

 ئۇرۇقلىرى بىخ ئۇرغان ئىدى. تچىلىكەمىلل

امىلىغا ئئىككىنچى ئەمما، تۇرانىيە مىللەتچىلىكىنىڭ پەيدا بولۇشىنىڭ 

ن بولغاندى پۇغلەميىلىدىكى ئىنقىالبلىرى -3232كەلسەك، بۇ ئامىل بولسا 

 تەرھىجۋە پولشالىق مۇساپىرالرنىڭ تۈركىيەگە  لىكەىنگىرىي، ۋيىنېك

. ئۇالر بۇ دۆلەتتە ئاالھىدە كىردى. بۇ مۇساپىرالر ئىسالمغا رۇقىلىشىد

 ۇستەنتىينتەبىقىدىكى كىشىلەرگە ئايالندى. بۇالرنىڭ ئارىسىدا ق

غان ئىدى. دەپ ئاتىۋالجااللىددىن بورزىيىسكىيمۇ بار بولۇپ، ئۇ ئۆزىنى مۇستافا 
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نىڭ ئىدى. ئۇ بۇ زەھەرنى تۈرۈكلەر شىېببۇ كىشى زەھەرلىك مىللەتچىلىكنىڭ 

لويىس مۇنداق دەيدۇ:  رناردېب. تتىۈۋەرۈدڭسىئەقىللىرى ۋە روھلىرىغا 

ئۇنى  ىلىكىنى يۆتكەپ كېلىپ،قۇستەنتىين بورزىيىسكىي پولشا مىللەتچ»

تۈركىيەنىڭ قەلبىگە ئورۇنالشتۇردى. ئۇنىڭ بۇ ئىشالرنى قىلىشىغا تۈركىيەنىڭ 

غەربشۇناسالر ۋە  اتقانۋرىېبئىشلىرى ھەققىدە تەتقىقات ئىلىپ 

شەرقشۇناسالر ياردەم بەردى... بۇنىڭ ئىلگىرىكى تۈرك تارىخىنى باھاالشتا 

 «مۇھىم تەسىر بار...

بىز بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى ھەققىدىكى سۆزىمىزگە قايتىپ 

؛ بۇ جەمئىيەتنىڭ بارلىق ئەزالىرى ماسۇنىي ئىدى. سالونىيك لىمىزېك

، ئاساسلىق كۈچ بولۇپ رىدىغانۈندەتلەرىكەھيەھۇدىيلىرى بۇ جەمئىيەتنى 

 ئۇالرمۇ ماسۇني ئىدى.

بىرلىك » ، ىيتىمىزكېئ كرارەت تىمېقبىز سىتون ۋىتسوننىڭ سۆزىنى يەنە بىر 

ەنىيىتىمۇ مەد ركۈتقىياپىتى بولسا  قىقىيەھۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ 

چۈنكى، بۇ «  ئەمەس ئىدى. ۇنىيىتىمەدەمئەمەس ھەمدە ئىسالم 

جەمئىيەت ئابدۇل ھەمىدخاننىمۇ، تۈركىيەنىمۇ، ئىسالمنىمۇ يوقاتتى. بۇ 

مىللەتچىلىك ھەرىكىتى ئوسمانىيە ھۆكۈمىتىگە بويسۇنىدىغان ئىسالم 

 تەسىر كۆرسەتكەن ئىدى. شۇ سەۋەبتىن، بىز بىرلىك كسەئئۈممىتىگە قاتتىق 

،  يىنېكىكەتلىرىدىن ھەر سسىزۇئاجايىپ نومۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ 

ئۇالر مۇستەقىللىق تەلەپ قىلىشقا باشلىغان ھەمدە تۈركىيەگە قارشى ئۇرۇش 

 خپىيەمتەشكىالتالرنى قۇرۇشقا باشلىغان ئىدى. بۇ  خپىيەمقىلىش ئۈچۈن 

رلىك ۋە ئەرەبلەر بار ئىدى. بى شىداېبتەشكىالتالرنى قۇرۇشقا باشلىغانالرنىڭ 

ف ھەرىكەتلىرىدىن، شەرى سسىزۇيىپ نومئاجاتەرەققىيات جەمئىيىتىنىڭ 

نىڭ ئەرەب ئىنقىالبىدا ئەرەبلەر ئۆزلىرى كۈيۈبھۈسەيىننىڭ قوماندانلىقىدىكى 
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-بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ تۈركلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشىغا بانا ەنگلىيەئ

ھەرىكىتى ئىسالم دۇنياسىغا  تچىلىكەمىللسەۋەبلەرنى تاپقان ئىدى. بۇ 

مۇنداق دەيدۇ:  ئاقىۋەتلەرنى ئىلىپ كەلگەن ئىدى. توينبىي  چىنىشلىقېئ

ىلىنغان قغەربنىڭ تەسىرلىرى ئاستىدا ئىجرا  رالرېئوفىتستۈركىيەدىكى » 

يىلى يەنى، زالىم -3132مىللەتچىلىك پىكىر دەرۋازىسىنى ئىچىۋەتتى. 

، ئەسكەرلەردىن تەشكىللەنگەن يىنېكيىل 13مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىدىن 

تۈركىيەگە ھۇجۇم   82تۈرك ئەۋالدلىرى غەرب لىيبىرالسلىرىنىڭ  ىېڭي

 «قىلىدىغان ئالدىنقى سەپ قوشۇنى بولغان ئىدى.

تۆۋەندە تۇرانىيە مىللەتچىلىكى بىلەن ئەرەب مىللەتچىلىكى ئوتتۇرىسىنى 

 ئۆتىمىز. پۇرۇلىشتېس

تۇرانىيە مىللەتچىلىكى بىلەن ئەرەب مىللەتچىلىكىنىڭ ھەر ئىككىسى 

 تۆۋەندىكىدەك ئورتاقلىققا ئىگە:

ۇش؛ ئىسالم دۆلىتى تۈركىيەنى يوقۇت قسىتىەمبۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىنىڭ -3

 بولۇپمۇ سۇلتان ئابدۇل ھەمىدخاننى يوقۇتۇشتۇر. 

 يىنېكگەرچە  ئەرەب مىللەتچىلىكى تۇرانىيە مىللەتچىلىكىدىن ئازراق -3

ن جەھەتتى مىيۇئومى باشالنغان بولسىمۇ.. بىراق، بۇالرنىڭ ھەر ئىككىس

 بىرال ۋاقىتتا تەڭ باشالنغان؛  يتقانداېئئېلىپ 

بۇالرنىڭ ھەر ئىككىسى ئىلمانىزىم تەبىقىسىدىكى كىشىلەر بولۇپ، بۇالر -1

 ئىسالمنى ھايات مەيدانلىرىدىن يىراقالشتۇرۇشتا ئورتاق پىكىرگە كەلگەن؛

                                                           
 8116].

 ساختا ئەركىنلىك ۋەراۋەرلىككە تەشەببۇس قىلىدىغان ئىقىم. 82 
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پەيدا  لىرىداھەقىقەتەن، بۇالرنىڭ ھەر ئىككىسى ئەجنەبىيلەرنىڭ قورغان-3

 رىكاېئامقورغانلىرىدا ۋە  رىكاېئامبولغان؛ مەسىلەن: ئەرەب مىللەتچىلىكى 

بارلىققا كەلگەن؛ بىراق، تۇرانىيە مىللەتچىلىكى بولسا  تىداېرسىتۋېنىۇئ

ان ماسۇنىي قىلىدىغ كچىلىكەتېيئىسپانىيە، پولشا، ئىتالىيە يەھۇدىيلىرى 

 قۇرۇلتايلىرىدا بارلىققا كەلگەن. 

تۇرانىيە مىللەتچىلىكى بىلەن ئەرەب مىللەتچىلىكىنىڭ ھەر ئىككىسىنىڭ -3

 مىللىتى زۆئتۇنجى قوماندانلىرى ئەسال مۇسۇلمانالردىن ئەمەس بولۇپ، 

ئۈچۈن دەۋەت قىلىدىغان كىشىلەردىنمۇ ئەمەس ئىدى. مەسىلەن: 

ىۋالغان دەپ ئاتجااللىددىن قۇستەنتىين بورزىيىسكىي، ئۇ ئۆزىنى مۇستافا 

بولۇپ، ئۇ ئەسلى پولشالىق ئىدى. قۇستەنتىين بورزىيىسكىي پولشا 

دى. ، ئۇنى تۈركىيەنىڭ قەلبىگە ئورۇنالشتۇر لىپېكمىللەتچىلىكىنى يۆتكەپ 

بىرلىك ۋە تەرەققىيات جەمئىيىتى قۇرۇلغان تۇنجى كۈنىدىن باشالپ ساپ 

ولغان ب كچىسىەتېيتۈرك نەسلىدىن بىرمۇ ئەزا بۇ جەمئىيەتنىڭ قوماندان ۋە 

ئەمەس ئىدى. مەسىلەن: ئەنۋەر پاشا گولالندىيەلىك دىندىن چىققان مۇرتەد 

 ؛ كىراسو ھىدىنۇرۇگكىشىنىڭ ئوغلى؛ جاۋىيد مەشھۇر دۆنمە يەھۇدىيالر 

ەھىرىگە ش سالونىيك بولغان بىرى شەھەرلىرىنىڭ چوڭ ئەڭ ڭنىەتسىيېگىر

پاشا يەھۇدىيالردىن ئىدى. تەلئەت  لىكەئىسپانىيئورۇنالشقان 

نەسلىدىن بولۇپ، ئۇ ئىسالم دىنىغا كىرگەن؛ ئەمما،   83غەجەرىيىلىكنىڭ

ئۇالرنىڭ ئاشۇ ۋاقىتتىكى يىتەكچىلىرىنىڭ بىرى بولغان ئەھمەد رىزا مۇنداق 

غەجەرىيىلىك  رىمىېي، 84شىركىسىيىلىك رىمىېيدەيدۇ: تەلئەت پاشانىڭ 

  نىڭ ئەشكۈچىلىدىن ئىدى..(«كومىت پەلسەپە مەكتىپى»بولۇپ، 

ئەرەب مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ تۇنجى قوماندانلىرىنىڭ ھەممىسى 

مۇسۇلمان ئەمەستى. بىترۇس بوستانىي، ناسىف ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئىبراھىم 

                                                           
ئەسلى هىندىستاندىن كەلگەن بىر خەلق بولۇپ. ئەڭ دەسلەپتە گىرتىسىيىدە بۇلار  -غەجەرىيىلىك83 

 ئاندىن ياۋرۇپادا نامى چىققان، ناخشا مۇزىكىدا نامى چىققان بىر مىللەت.
ركىسىيە دۆلىتى بار بۇرۇن ئەينى ۋاقىتتا مۇستەقىل شى روسىيە ئىشغال قىلىشتىن -شىركىسىيە مىللىتى84 

 ئىدى. ئۇلار كاۋكازنىڭ شىمالىدا ياشايدىغان بىر مىللەت.
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، تەقال، سۇرۇف، جورجىي زەيدان، ققاشەنيازجى، شەدياق، ئەدىب ئىسھاق، 

نەمىر، مەششاقە.. بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇسۇلمان ئەمەس؛ بەلكى، ساپ 

 خىرىستىئانالر ئىدى.

كەلدى. بۇ ۋاقىتتا زەكىي ئەرسۇزىي، مىيشىل ئەفلەق  تىپېيئەسىر -33 

ەئادە، س نۇئانتئەرەب گۈللىنىش پارتىيەسىنىڭ قوماندانلىرىدىن ئىدى. 

رىدىن قوماندانلى ڭسىنىەپارتىي تچىلىكەمىلل ەرىيۇسجورجى ئابدۇل مەسىھ 

ھەرىكىتىنىڭ  كتچىلىەمىللئىدى. جورجى ھەبەش بولسا ئەرەب 

 قوماندانلىرىدىن ئىدى. 

دىنى خىرىستىيان » پاپاغا مۇنداق دەيدۇ: بەرىيتولى دىينال  لكارەئ

شەرقتە ئىنقىالبى ھەرىكەتلەرنى ۋە ئۆزگەرتىش ھەرىكەتلىرىنى بارلىققا 

مالر ئوخشاش ئىسى ەنگەگېدكەلتۈردى... مىيشىل ئەفلەق، ئانتون سەئادە .. 

 «چۈشەندۈرۈپ بىرىدۇ.سىزگە مەقسىتىمنى 

ى تۇرانىيە مىللەتچىلىك -يەنى، يەھۇدىيالر-نىيالرشۈبھىسىزكى، ماسو-1

بىلەن ئەرەب مىللەتچىلىكىنىڭ ئاۋانگارت قوشۇنلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرەتتى. 

 ۇخىمېتبۇ يەھۇدىيالر ماسۇنىي قۇرۇلتايلىرىدا بۇ مىللەتچىلىك ئىدىيەلىرىنى 

 خپىيەمبىيرۇت »ئىدى.  ەكتەرمۈتىلدېي پەلەربىيەتكۈچەيتىپ، 

قۇرغان بەش كىشىنىڭ ھەممىسى ماسۇنىي ئىدى. « جەمئىيىتىنى

 ئىدى. قىلىۋاتقانالرمۇ ماسۇنىيچاقىرىق شۇنىڭدەك، تۇرانىيە مىللەتچىلىكىگە 

ى تۈزۈپ پىالنالرن ستلىكەيىقۇستۈركىيەدىكى ئىسالمنى يوقۇتۇش ئۈچۈن -7

 لىرى ئىشلىرىنى داۋامالشتۇرۇشبىر قىسىم جاھىلىيەت قوماندان رىدىغانېب

رلىك ئۇ دەسلەپتە بى -ئۈچۈن قاھىرەگە يۆتكەلدى. مەسىلەن: مىسىرلىق ئەزىز
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ە قەھتانىي»ئۇ  يىنېكۋە تەرەققىيات جەمئىيىتىگە قاتناشقان بولۇپ، 

 قاتارلىق جەمئىيەتلەرنى تەشكىللىگەن. « جەمئىيىتى، ئەھدى جەمئىيىتى

پ ناھۇم ھايىم تۈركىيەدە خىالپەتنى يىقىتى يەھۇدىي ئەلھاخام لدىكىۇئىستانب

قاھىرەگە يۆتكەلدى. ھەقىقەتەن، ئۇ مىسىر سىياسىتىگە  يىنېكبولغاندىن 

ىدىن پەن مۇكاپات-قاتتىق تەسىر كۆرسەتكەن. ئۇقاد ئۇزۇن مەزگىللىك ئىلىم

مەھرۇم بولغان ئىدى. ئۇقاد بىر كۈنى ناھۇم ھايىمنى يوقالپ باردى؛ شۇنىڭ 

ن پە-كۈنى ئابدۇ ناسىر ئارقىلىق ئىلىمئىككىنچى بىلەن ناھۇم ھايىم ئۇقادقا 

 مۇكاپاتىنى بەردى.

تۈركىيەدىن مىسىرغا باردى. ئۇ  شۇنىڭدەك، ئىسمائىل ئەھمەد ئەدھەممۇ

كىتابنى تۈزۈپ چىقتى. ئۇ  نەگېد« ئۈچۈن مەن دىنسىز ئاتىزىمچى؟ ەمېن»

ى قۇرۇپ ن« دىنسىز ئاتىزىمچىلىقنى تارقىتىش شەرق جەمئىيىتى» يەنە  

نسىز ئاتىزىمچىالرنىڭ دى رنىلىۇژ« ئەسىرلەر»چىقتى. ئىسمائىلنىڭ 

 پىكىرلىرىنى تارقىتىدىغان سەھنە ئىدى.

تەسىرىگە  ڭلىرىنىەرىيەزەنسىياسىي  ڭرىكىنىېئاممىللەتچىلىكى  بەرەئ-2

. تۇرانىيە مىللەتچىلىكى بولسا فىرانسىيە ئىنقىالبىنىڭ تەسىرىگە چرىدىۇئ

 . چرىدىۇئتەسىرىگە 

بىلەن   88راتسىئونالزمچىلىرى ەرىيۇس»  فىيلىب ھەتا مۇنداق دەيدۇ:

 بەرەئغەرب ئىدىلوگىيىسى ئوتتۇرسىدىكى سۈركىلىشنىڭ نەتىجىسىدە 

 بەرەئپىرىنسىپلىرى مەيدانغا كەلدى.  مىيۇئوممىللەتچىلىكىنىڭ 

ام ئالدى. كۆپ ئىلھ لىرىدىنەرىيەزەنسىياسىي  ڭرىكىنىېئاممىللەتچىلىكى 
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بىراق، تۈركىيە تۇرانىيە مىللەتچىلىكىنىڭ پىرىنسىپلىرى ئەرەب 

مەيدانغا كەلدى. ئۇالر ئۆزىنىڭ ئىلھاملىرىنى  يىنېكمىللەتچىلىكىدىن 

 «فىرانسىيە ئىنقىالبىنىڭ پىرىنسىپلىرىدىن قوبۇل قىلدى. 

تۈركىيە تۇرانىيە مىللەتچىلىكىدە يەھۇدىيالرنىڭ قولى بارلىقى ناھايىتى  -1

. چۈنكى، يەھۇدىيالر ھەر دائىم ئەرەبلەر ئىچىدە مىللەتچىلىك رۇنىقتېئ

 ئىدى. نەرىسمېھھەرىكىتى قوزغاشقا 

تاشقى  ەنگلىيەئكۈنى -31ئاينىڭ -3يىلى - 3133ئەلچىسى   ەنگلىيەئ

ئىشالر مىنىستىرى ھادىينىغقا بىر پارچە مەكتۇپ يوللىغان بولۇپ، ئۇنىڭ 

رى تەشكىللىگەن بىرلىك ۋە تۈركىيە ياشلى» مەزمۇنى تۆۋەندىكىچە: 

تەرەققىيات جەمئىيىتىنى ھەركەتلەندۈرىۋاتقانالر سالۇنىيك يەھۇدىيلىرىدۇر. 

مىڭ يەھۇدىي بولۇپ، 333سالۇنىيك شەھرىدە تەخمىنەن  ڭنىەئىسپانىي

مىڭ  33مىڭ يەھۇدىي ئەسلى ئىسپانىيەلىكتۇر؛  23بۇالرنىڭ ئىچىدە 

قەبىلىسىدىندۇر. ئۇالر كۆرۈنۈشتە مۇسۇلمانالر قىياپىتىگە  89يەھۇدىي الۋىي 

كىرىۋالغان يەھۇدىيالر بولۇپ، بۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئەسلى ئىسپانىيەلىك، 

الىيە ئىدى. ئۇالر ماسۇنىيالر بولۇپ، ئۆزىنى ئىتمىللىتىدىن قەدىمكى ئىتالىيە 

ىيو سونتقۇرۇلتايلىرىغا نىسبەت بىرىدۇ. مەسىلەن: يەھۇدىي لۇزاتىي ۋە 

ئەزالىرىمۇ  نتېپارالممىنىستىرالر رەئىسلىرىدىن بولۇپ، بۇ ئىككىسىدىن باشقا 

ھەم ماسۇنىيالردىن ئىبارەت. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ماسونىي قۇرۇلتايلىرىنى: "بىز 

ئەينى ۋاقىتتىكى ئىسكەندىرىيە قۇرۇلتىيىنىڭ بىر تامىقى، بىز ئۇنىڭ 

ى لىشىدۇ. بىر قانچە يىل ئىلگىرئەنئەنىلىرىگە ئەگىشىمىز.." دەپ داۋا قى

ئەمانوئىيل قاراسو مەيدانغا چىقتى. ئۇ سالونىيك يەھۇدىيلىرىدىن بولۇپ، ئۇ 

 ڭاسىنىپاالتماسونىي تەشكىالتنىڭ ئەزاسى ئىدى. ئۇ ھازىر ئوسمانىيە ئاۋام 

ۋەكىلى.  بۇ پاالتا مەجلىسى ئوسمانىيە دۆلىتى )مۇسۇلمان  ھىرىەشسالونىي 

ۋە  ھۇرۇگنەزەر( پۇقرالىرى ئىچىدىكى بارلىق  تئىيەقتىن ياكى كاپىر بولۇش
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بارلىق تەبىقىلەرنىڭ ھەممىسىگە قوماندانلىق قىلىدۇ. ئەمانوئىيل قاراسو  

"مەقدۇنىي قۇرۇلتىيى" دەپ ئاتىلىدىغان قۇرۇلتايدا ئىتالىيە ماسۇنىيلىرى 

 «بىلەن ھەمكارلىق ئورناتتى... 

قا، ۈركىيە ياشلىرىنى ئەسكەر بولۇششۇنىسى ئېنىقكى، ئەمانوئىيل قاراسو ت

شەھەرلىكلەرنى ماسۇنىي تەشكىالتىغا ئەزا بولۇشقا قايىل قىلدى. ئۇنىڭ 

 نىدىېڭيبۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى يەھۇدىيالرنىڭ كەلگۈسىدە 

قۇرۇلىدىغان تۈركىيە ۋەزىيىتىنى كونترول قىلىشى ئۈچۈن ئىدى. گەرچە 

دخاننىڭ جاسۇسلىرىنى ئازدۇرۇش ئەمانوئىيل قاراسو سۇلتان ئابدۇل ھەمى

ئۈچۈن تۈركىيە ياشلىرىغا ياردەم بەرگەن قىياپەتكە كىرىۋالغان ھەمدە ئۇ بۇ 

ياشالرغا قۇرۇلتايلىرىدا خاتىرجەملىك تۇيغۇسى ئاتا قىلغان بولسىمۇ ... بۇ 

قۇرۇلتاي كۈزۈتىش ۋە ئارقىسىغا ئادەم چۈشۈشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن 

 ڭكنىېب. ماسۇنىيالر رەمزى تتىەلۈزۈتكۆئئەجنەبىيلەرنىڭ ئۆيلىرىدە 

ئۆسكەنلىكىنى بىلدى. رەمزى بىك بولسا يەھۇدىي بولۇپ، ئۇ ماسۇني ئىدى. 

وقۇنۇپ ، رەئىسلىك مەركىزىگە سلىپۋېكىرىئۇ يالغاندىن مۇسۇلمان قىياپىتىگە 

 كىرىۋالغان... 

- سېھئەمما، يەھۇدىيالرنىڭ ئەرەبلەر ئىچىدە ئەرەب مىللەتچىلىك 

كەلسەك، بۇ يەھۇدىيالرنىڭ  ەنلىكىگەرىسمېھتۇيغۇلىرىنى قوزغاشقا 

 ئۈچۈندۇر.قورققانلىقى  تىشىدىنېكئەرەبلەرنىڭ ئىسالمغا قايتىپ 

بەرنىستون  ڭىنىرىكېئامئىسرائىلىيە تاشقىرى ئىشالر مىنىستىرى ئەبۇ ئىيبان 

ەرەب بىرقىسىم ئ» دەيدۇ: سۆزلىگەندە مۇنداق  ەكسىيېل تداېرستۋېنىۇئ

 ئىسالمىي ھەمكارلىق يىنېكرەھبەرلىرى ئېچىنىشلىق مەغلۇبىيەتتىن 

ناھايىتى  ەگەيئىسرائىلىمۇناسىۋەتلىرىنىڭ ئەھمىيىتىنى تونۇشقا باشلىدى. بۇ 
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كى، .  بىزنىڭ تۇنجى ۋەزىپىمىز شۇ ۇلىدېكئېچىنىشلىق خەتەرلەرنى ئىلىپ 

ئىسالم داۋاسى قىلىدىغان ئەمەس؛ بەلكى، ۋەتەن، -بىز ئەرەبلەرنى دىن

 .« كەرېكمىللەت داۋاسى قىلىدىغان مىللەتچىلىك يولىغا باشلىشىمىز 
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مىللەتچىلىكى ھەققىدىكى  ەرەبئىسلامنىڭ ئ

 ھۆكۈملىرى

 

 ىېڭيئىسالم مەيدانغا كەلگەن تۇنجى كۈنىدىن باشالپال ئىنسانىيەت ئۈچۈن 

پىرىنسىپالر ئىلىپ كەلدى. ئىنسانىيەت ئەنە شۇ پىرىنسىپالرغا ئەگىشىدۇ؛ 

اليدىن -ئەنە شۇ پىرىنسىپالرنىڭ سايىسىدا ياشايدۇ؛ ئىسالم ئىنساننى توپا

ارەت ئىالھى دىن ئىب«ئەقىدە، دىن »يارىتىلغان ئەڭ تۆۋەن ئىنساننى 

 مەرەكۇم، رۋەسازاھۆرمەتكە  مىنداېز-پىرىنسىپالر بىلەن يۈكسەك، ئاسمان

ى بەرپا ئادالەتن-يوقۇتۇپ ھەقباتىلنى ئالى دەرىجىگە يۈكسەلدۈردى. ئىسالم 

ئۈچۈن كەلدى.  رىشېبقىلىش، ھەربىر ھەق ئىگىسىگە ئۆز ھەققىنى 

 اللە ئۈچۈن گۇۋاھلىقئىنسانالر ئۆزلىرىنىڭ ئادالەتنى بەرپا قىلغۇچىالر، 

 بەرگۈچىلەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتتى: 

ئى مۆمىنلەر! خۇدالىق ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشتە، ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى ئاتا ال » 

ئاناڭالرنىڭ ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا )گۇۋاھلىق بېرىشكە( توغرا 

كەلگەن تەقدىردىمۇ، ئادالەتنى بەرپا قىلىشقا تىرىشىڭالر، )گۇۋاھلىق 
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ئۇنىڭغا قىلماستىن(، ياكى پېقىر بولسا )بېرىلگۈچى( باي بولسا )ئۇنىڭغا رىئايە 

ئىچ ئاغرىتماستىن( ھامان ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر، ئالالھ سىلەردىن ئۇالرغا 

ن نېمىدە بولىدىغانلىقىنى ئوبدا ڭتىنىەئەنپەيېقىندۇر )يەنى ئۇالرنىڭ م

بىلىدۇ(، نەپسى خاھىشىڭالرغا ئەگىشىپ )ھەقىقەتتىن( بۇرۇلۇپ كەتمەڭالر. 

رنى تولغۇساڭالر )يەنى گۇۋاھلىقتىكى پاكىتنى بۇرمىلىساڭالر(، ئەگەر تىلىڭال

ياكى گۇۋاھلىقتىن باش تارتساڭالر، مۇنداقتا ئالالھ ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ 

 «قىلمىشىڭالردىن خەۋەردار بولۇپ تۇرغۇچىدۇر

ئادالەتنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن كەلدى. تۆۋەندە بىز تارىختا -ئىسالم ھەق

گە ەتنى بەرپا قىلغانالرنىڭ نەمۇنىلىرىدىن بىر قەتىرەسىئۆتكەن ئىسالمىي ئادال

 ئۆتىمىز: ىپ ېلسنەزەر 

ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى 

 ،ئەۋەتكەندە انىقالشقېئۋە زىرائەتلىرىنىڭ سانىنى  ىلىرىېۋمخەيبەر ئەھلىنىڭ 

 ڭىلىرىنىېۋمئۇالر ئۆزلىرىگە كەڭچىلىك قىلىشى ئۈچۈن )يەنى، زىرائەتلىرى ۋە 

سانىنى ئازراق مەلۇم قىلىشى ئۈچۈن(  ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھەگە پارا 

بەرمەكچى بولدى؛ بۇ ۋاقىتتا ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە ئۇالرغا  مۇنداق دەيدۇ: 

 ماڭا كىشىلەرنىڭ ئەڭ اللە بىلەن قەسەمكى، مەن سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا» 

؛ سىلەر كەلدىم شىدىنېقسۆيۈملۈكى )بولغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ( 

سەت كۆرىنىسىلەر ... بىراق، مېنىڭ  رەتتەبماڭا مايمۇن، چوشقىالردىنمۇ 

 ، سىلەرگە بولغان ئۆچمەنلىكىم سىلەرگە ئادىللىق ببىتىمەھۇمئۇنىڭغا بولغان 

ۇپ ا ئىسالمىي ئادالەتنى بەرپا قىلىشىمنى توسقىلىشىمنى... يەنى، ئىچىڭالرد



 ھەرىكىتى ئەرەب مىللەتچىلىكھازىرقى زامان 

138 
 

مانا بۇ ئادالەت  مىنېز-؛ خەيبەر ئەھلى بىردەك،  ئاسمان دىېد -قااللمايدۇ

 «.يىشتىېد-بىلەن بەرپا بولغان

لدى؛ ئۇ رەفائە قىئوغرىلىق بەنۇ ئۇبەيرىق قەبىلىسىدىن )تەمئە ياكى بەشىير ( 

ياراق، ئۇن.. قاتارلىق نەرسىلەرنى -ئىبنى زەيىدنىڭ ئۆيىدىن ساۋۇت، قورال

ىلىپ، ئۇ قئاشكارىلىنىپ قىلغانلىقى ئوغرىلىق تەمئەنىڭ  يىنېك. ئوغرىلىدى

قورالنى باشقا بىر كىشىنىڭ ئۆيىگە تاشالپ قويدى. بەزى رىۋايەتلەردە ئۇنى 

ن. ھەتتاكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ  يەھۇدىي ئىكەنلىكى بايان قىلىنغا

كەنلىكىگە يەھۇدىي ئىئىسىملىك قىلغۇچىنىڭ زەيىد ئىبنى سەمىن ئوغرىلىق 

ئىشىنىپ قالغىلى تاس قالغان ئىدى. مانا بۇ ۋەزىيەتتە، زەيىد ئىبنى سەمىن 

يەھۇدىينىڭ پاكلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئون ئايەت نازىل بولغان ئىسىملىك 

 نەگېدق قىلغان كىشىنىڭ تەمئە ئىبنى ئۇبەيرىق ئىدى. ئوغرىلى

مۇسۇلمانلىقىنى ئېالن قىلغان مۇناپىق ئىكەنلىكى ئىسپاتلىنىدۇ. ۋەھالەنكى، 

تەمئە ئىبنى ئۇبەيرىق ھەققىدە باشقىالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

نى ۋە سەن ئىسالم» شىكايەت قىلىپ كەلگەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : 

اتسىز ئىسپ-دەلىل چقانداقېھزىكرى قىلىدىغان كىشىلەرنى  ياخشىلىقنى

ئىدى. نەگېد« قىلدى دەۋاتامسەن؟ئوغرىلىق 

قوتان ئۈچۈن توپلىنىدىغان -غىلېئچۆپ ۋە -ئىسالم كىشىلەرنى ئوت

-دەپىرىنسىپ ئاساسىدا توپلىنىدىغان ئەقى-ھايۋاناتالرنىڭ ھاياتىدىن، ئەقىدە

يەنى،  –پىرىنسىپقا ئىگە قىلىش ئۈچۈن كەلدى. قۇرئان كەرىم ئەبۇ لەھەبكە 

پەيغەمبىرىمىزنىڭ تاغىسى، ھاشىم جەمەتى، قۇرەيش قەبىلىسىدىن بولغان 

 لەنەت ئوقۇدى. بىراق، قۇرئان كەرىم –مۇتەللىپكە  ئابدۇل ئۇززا ئىبنى ئابدۇل
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قاتارلىق كىشىلەرنىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈردى.  يبەھۇسئەممار، بىالل، 

قۇرئان كەرىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇالر بىلەن بىللە سەبىر قىلىشقا 

 بۇيرىدى.

سەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ رازىلىقىنى تىلەپ، ئەتىگەن ال ئاخشامدا ئۇنىڭغا »

ئىبادەت قىلىدىغانالر )يەنى ئاجىز، كەمبەغەل مۇسۇلمانالر( بىلەن سەۋرچان 

زىننىتىنى )يەنى -بولغان ھالدا بىللە بولغىن، ھاياتىي دۇنيانىڭ زىبۇ

مۇشرىكالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ سۆھبىتىنى( دەپ، ئۇالرنى كۆزگە ئىلماي 

قالمىغىن، بىز دىلىنى زىكرىمىزدىن غەپلەتتە قالدۇرغان، نەپسى خاھىشىغا 

 «ئەگەشكەن، ئىشى ھەددىدىن ئاشقان ئادەمنىڭ )سۆزى( گە ئەگەشمىگىن

سىلەرگە »بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزگە ئىمان ئېيتقانالر يېنىڭغا كەلگەن چاغدا: »

ئامانلىق بولسۇن، پەرۋەردىگارىڭالر )بەندىلىرىگە( رەھمەت قىلىشنى 

)ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن( ئۆز ئۈستىگە ئالدى، سىلەردىن كىمكى 

ا ۋە كېيىن تەۋبە قىلس بىلمەستىن بىرەر يامانلىق قىلىپ قويۇپ، ئاندىن

)ئەمەلىنى( تۈزىسە، ئالالھ ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلىدۇ ۋە رەھىم 

 «دېگىن« قىلىدۇ

                                                           
 9518].

 9654].



 ھەرىكىتى ئەرەب مىللەتچىلىكھازىرقى زامان 

140 
 

"ئەقرە ئىبنى ھابىس ۋە ئۇيەينە ئىبنى ھەسەن ئەلغەزارىي پەيغەمبەر 

، يبەھۇس، ئۇنىڭ قېشىدا ئەممار، بىالل،  لىپېكئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا 

كەلسە،  غاڭشىېقخەببابالرنى كۆرۈپ: ئى مۇھەممەد! ئەرەب ۋەكىللىرى 

سىنىڭ بىزنى مۇشۇ قۇلالر بىلەن تەڭ كۆرگەنلىكىڭدىن خىجىل بولۇۋاتىمىز" 

بۇ  ڭرىنىداھىيلى. شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرەيش يىشتىېد

پىكىرىگە قوشۇلغىلى تاس قالدى. شۇزامان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ 

لىپ ۇنۇ ئايەتلەرنى ئىھەرىكىتىنى توسۇش ئۈچۈن جىبرىل ئەلەيھىسساالم م

 چۈشتى. 

ئالالھنىڭ رازىلىقىنى دەپ ئەتىگەندە، ئاخشامدا پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت »

ىڭدىن( قوغلىۋەتمىگىن، ئۇالرنىڭ ھېسابىدىن ساڭا ھېچ قىلىدىغانالرنى )يېن

نەرسە يۈكلەنمەيدۇ )يەنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى ئۈچۈن سەن جاۋابكارلىققا 

تارتىلمايسەن(. سېنىڭ ھېسابىڭدىنمۇ ئۇالرغا ھېچ نەرسە يۈكلەنمەيدۇ، 

 «ئۇالرنى قوغلىۋەتسەڭ، زالىمالردىن بولۇپ قالىسەن

                                                           
 972582].
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بۇ  -يەنى، ئەمىر ئىبنى ھىشامنى–پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ جەھلىنى 

ئۈممەتنىڭ پىرئەۋىنى دەپ ئاتىدى. ھالبۇكى، ئەبۇ جەھلى قۇرەيش 

ئۇرۇشىدا  دىرەبجەمەتىدىن ئىدى. ئەبۇ ئۇبەيدە  مۇخزەمقەبىلىسى، 

 سىمۇبول غقانلىرىۇتدادىسىنى ئۆلتۈردى. گەرچە ئۇالر قۇرەيش ۋە ئۇالرنىڭ 

ئۇرۇشىدا بۇ قۇرەيشلىك ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرۈش پىكىرىنى ئوتتۇرىغا  دىرەبئۆمەر 

ەرنىڭ . قۇرەيشلرىشتىېئقويدى. ئىسالم مانا بۇ قۇلالر ئارقىلىق نۇسرەتكە 

مانا بۇ ئۈممەتنىڭ تارىخ سەھىپىلىرىدە  مەڭگۈلۈك  پەلۈرگۆچتارىخ چاقى 

 لەنەتكە قالدى.

لەن قانداق ؛ شۇنىڭ بىرىشتىېئرقىلىق نۇسرەتكە توغرا، ئىسالم مانا بۇ قۇلالر ئا

 ئىشالر يۈز بەردى؟

كىشىلەر ئارىسىدىن بۇسۇس ئۇرۇشى ۋە داھىس ۋە غۇبەرا ئۇرۇشلىرىنىڭ 

استا يوقۇلۇشقا ئ-جاھىلىيەت سادالىرى ئاستا نەتكۋەلغايتىۇئ ۇخىمېتئوتلىرىنى 

 باشلىدى. 

مەن غۇززىي قەبىلىسىدىنمەن، غۇززىي قەبىلىسى ئېزىپ كەتسە مەنمۇ » 

يولدا ماڭسا، مەنمۇ توغرا يولدا توغرا ؛ غۇززىي قەبىلىسى نەرمەتېك زىپېئ

جاھىلىيەت شائىرى دەرىيد ئىبنى سىمەگە  اتقانۈۋيلۆجدەپ « ماڭىمەن ... 

 دى...اشلىئاستا يوقۇلۇشقا ب-ئوخشىغان جاھالەتچىلەرنىڭ سادالىرى ئاستا

دى... ئاستا يوقۇلۇشقا باشلى-سادالىرى ئاستا ڭرنىەتچىلەجاھىلىيمانا بۇنداق 

نىڭ دادام ئىسالم مى» ساداالر كۆتۈرۈلىشكە باشلىدى...  ىېڭيئۇنىڭ ئورنىغا 

ئۇنىڭدىن باشقا دادام يوق، پەخىرلەنمەكچى بولساڭالر قەيىس ياكى تەمىيم 

 «قەبىلىلىرىدىن پەخىرلىنىڭالر 
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بى كە رماماۈلدۈگسادالىرى زېمىننىڭ ھەممە تەرەپلىرىدە ھەيۋەتلىك  ۋەھىي

ياڭرىغاندا، بەكىر قەبىلىسىدىن ياكى تەغلىب قەبىلىسىدىن ياكى خۇزائە 

قەبىلىسىدىن ياردەم تەلەپ قىلىشقا چاقىرىۋاتقان جاھىلىيەت سادالىرى 

 ئاستا يوقۇلۇشقا باشلىدى.-ئاستا

ئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىز ھەقىقەتەن بىر ئەر، بىر ئايالدىن، )ئادەم بىلەن »

ھەۋۋادىن ئىبارەت( بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق، ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن 

مىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق، ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار سىلەرنى نۇرغۇن 

بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر )يەنى 

كىشىلەرنىڭ بىر ال بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق 

بىلەن بولىدۇ(، ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن 

 «دۇرخەۋەردار

"بۇنىڭغا ئۆزگەردى: شوئارى شۇنىڭ بىلەن، ھەربىر مۇسۇلماننىڭ 

الم ھىندىستان بىز ئىس» 

جۇڭگو بىز ئىسالم ئۈممىتىنىڭ، ئەرەبلەر بىز ئىسالم  ئۈممىتىنىڭ،

ئۈممىتىنىڭ، جۈملىدىن ھەممىسى بىز ئىسالم ئۈممىتىنىڭ... ئىسالم بىزنىڭ 

دىنىمىز؛ پۈتكۈل كائىنات بىزنىڭ ۋەتىنىمىز؛ اللەنىڭ قانۇنى بىزنىڭ نۇرىمىز؛ 

 «بىز قەلبىمىزنى شۇ نۇرنىڭ ماكانى قىلىپ تەيياراليمىز.
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زىرقى زامان ئەرەب مىللەتچىلىكى ۋە ئىسالمنىڭ ھازىرقى زامان ئەمدى بىز ھا

 مىللەتچىلىكى ھەققىدىكى ھۆكۈملىرىگە قاراپ چىقىمىز:

-ئەرەب مىللەتچىلىكىنىڭ بىرلىشىش ۋە قارشىلىشىش پىرىنسىپى دىن-3

ئەقىدە ئاساسىدا ئەمەس، بەلكى، مىللەت ۋە زېمىن ئاساسىدا بەلگىلىنىدۇ. 

 . ۇلىدېكپتىن قارشى مانا بۇ ئىسالمغا تۈ

 

اللە ساڭا نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ ئەھكامى بويىچە ھۆكۈم ئارىسىدا ئۇالرنىڭ »

قىلغىن. ئۇالرنىڭ ئىدىۋى خاھىشلىرىغا ئەگەشمىگىن! ئۇالرنىڭ اللە ساڭا 

 «نازىل قىلغان قۇرئاننىڭ بىر قىسمىدىن سېنى ۋاز كەچتۈرىشىدىن ساقالنغىن.

ركىيە پاكىستان ياكى تۈخىرىستىيانلىرىنى ئەرەب مىللەتچىلىكى ئەرەب -3

 تتۇر.ۇ ئايەتلەرگە زىمۇسۇلمانلىرىدىن ئارتۇق بىلىدۇ. مانا بۇ قۇرئاندىكى مۇن

ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك »

ھېسابلىنىسىلەر )يەنى كىشىلەرنىڭ بىر ال بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب 

ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ(، 

 «بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر
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ئەرەب مىللەتچىلىكى گەرچە ھەق پاكىستان ياكى ئافغانىستان ياكى ئىران -1

مۇسۇلمانلىرى تەرەپتە بولغان تەقدىردىمۇ، پاكىستان ياكى ئافغانىستان.. 

رىغا ىخىرىستىيانلمۇسۇلمانلىرىغا قارشى ئەرەب يەھۇدىيلىرى ياكى ئەرەب 

 ياردەم بىرىدۇ.  مانا بۇ قۇرئاندىكى مۇنۇ ئايەتلەرگە زىتتۇر.

       

           

              

   

ھەممىڭالر ئالالھنىڭ ئارغامچىسىغا )يەنى ئالالھنىڭ دىنىغا( مەھكەم »

ساراالر يەھۇدىيالر ۋە نا يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر )يەنى سىلەردىن ئىلگىرى

ئىختىالپ قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ قىلىشماڭالر(. ئالالھنىڭ سىلەرگە 

بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ئۆزئارا دۈشمەن ئىدىڭالر، 

ئالالھ دىلىڭالرنى بىرلەشتۈردى، ئالالھنىڭ نېمىتى بىلەن ئۆزئارا قېرىنداش 

خ چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر، ئالالھ سىلەرنى بولدۇڭالر، سىلەر دوزا

)ئىسالم ئارقىلىق( ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى. سىلەرنىڭ ھىدايەت تېپىشىڭالر 

 «ئۈچۈن، ئالالھ ئايەتلىرىنى سىلەرگە شۇنداق بايان قىلىدۇ

 

 ( متفق عليە)
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مۇسۇلمان قېرىندىشىغا زۇلۇم قىلمايدۇ مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى؛ »

ھەمدە زۇلۇمغا ئۇچرىسا، زۇلۇمغا تاشالپ قويمايدۇ.. )بەلكى ، زۇلۇمغا 

خارى ۋە )بۇ« ئۇچرىغان قېرىندىشىغا ياردەم بىرىدۇ، ئۇنى مۇداپىئە قىلىدۇ..(

 مۇسلىم نەقلى قىلغان(

- كچىەتېيئەرەب مىللەتچىلىكى كاپىرالرنى دوست تۇتىدۇ ھەمدە  كاپىر -3

قوماندانالرغا ئەگىشىدۇ. مەسىلەن: ئەرەب مىللەتچىلىكى مىيشىل ئەفلەق، 

جورجى  ھەبەش ياكى نىتىشە ۋە روسو .. الرغا ئوخشاش دىنسىز كاپىرالرنىڭ 

سۆزلىرىنى ھەممىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويىدۇ. گەرچە ئۇ پەيغەمبەر 

 ئاندىكى مۇنۇئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى بولغان تەقدىردىمۇ ... مانا بۇ قۇر

 ئايەتلەرگە زىتتۇر.

(

) 

ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر. ئۇالر بىر ال بىرىنى  »

دوست تۇتىدۇ. سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇمۇ ئەنە 

 « شۇالردىن سانىلىدۇ، ئالالھ زالىم قەۋمنى ھەقىقەتەن ھىدايەت قىلمايدۇ

ئەرەب مىللەتچىلىكى دىننىڭ تەسىرىدىن قورقۇپ قانۇنلىرىنى ئىسالمدىن -3

نى  13قوبۇل قىلمايدۇ؛ چۈنكى، ئۇالر ئەرەب دۆلىتىنىڭ ئەۋالدلىرىدىن %

ئىسالمدىن يىراقالشتۇرۇشنى ھەمدە ئۇالرنى پۈتۈنلەي دىندىن چىقىرىشنى 

 مەقسەت قىلىدۇ. 
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ئالالھ نازىل قىلغان كىتاب تەرەپكە ۋە »ئۇالر )يەنى مۇناپىقالر( غا: »

دېيىلسە، مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز « پەيغەمبەر تەرەپكە كېلىڭالر

ىبەت ىرى تۈپەيلىدىن ئۆز بېشىغا بىرەر مۇسئۆرۈگەنلىكىنى كۆرىسەن. قىلمىشل

كەلگەن چاغدا، سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ ئالالھ بىلەن قەسەم قىلغان ھالدا: 

نلەرنىڭ دېگە« بىز پەقەت ياخشىلىق ۋە يارىشىشنىال ئىرادە قىلغان ئىدۇق»

 «ھالى قانداق بولىدۇ؟

. ارايدۇئەرەب مىللەتچىلىكى ئىسالمنى بۇ زامانغا ماس كەلمەيدۇ دەپ ق-1

لىق، قاالق - نلىكەگېدشۇڭا، ئەرەب مىللەتچىلىكى ئىسالمنى : " ئىسالم 

قاتماللىق، زاماننىڭ ئارقىدا قىلىش ..." دەپ سۈپەتلەيدۇ. دىنسىزلىق ۋە 

 دىندىن سۇغۇرلۇپ چىقىشنى تەرەققىيات، ئەركىنلىك دەپ سۈپەتلەيدۇ.

ئەرەب مىللەتچىلىرى ئىسالمنى ئەرەب مىللىتىنىڭ تەرەققىياتىدىكى بىر -7

باسقۇچ ؛ ئىسالمنىڭ رولى تۈگىدى؛ ئىسالمنىڭ زامانى ئاخىرالشتى... بۇنداق 

زامان بىلەن ماسلىشالمايدىغان ئىسالمسىزمۇ ئۆز رولىنى جارى 

 پىرىنسىپلىرىمىز بار.. دەپ قارايدۇ.  -قىلدۇرااليدىغان قائىدە
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بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلەرگە »

نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر 

 «بولۇشقا تاللىدىم

 

دىنى،  ىېڭيئەرەب مىللەتچىلىرى ئەرەب مىللەتچىلىكىنى ئۆزلىرىنىڭ -2

دىننىڭ خىزمەتچىلىرى، ياردەمچىلىرى،  ىېڭيئۆزلىرىنى بولسا بۇ 

 دىننىڭ يولباشچىلىرى .. دەپ قارايدۇ.  ىېڭيئەگەشكۈچىلىرى ، بۇ 

ئەرەب يازغۇچىلىرىنىڭ ئۈستىدە شۇنداق » مەھمۇد تىيمۇر مۇنداق دەيدۇ: 

نىڭ -ئەرەب مىللەتچىلىكىيەنى،  –ئېغىر ئامانەت باركى، ئۇالر ئاشۇ نۇبۇۋەت 

ىنىغا د ىېڭي. ئۇالر پۈتكۈل دىققىتىنى بۇ  كەرېكياردەمچىلىرى بولۇشى 

 « .. كەرېكمەركەزلەشتۈرۈشى 

"ئەرەب مەسىلىسى" ناملىق كىتابنىڭ ئەلى ناسىرۇددىين 

م»مۇقەددىمىسىدە مۇنداق دەيدۇ:   ىېڭينىڭ ئۆزى بىزنىڭ 107ئەرەبىزى

ن خىرىستىيانالردىمۇسۇلمانالر ۋە  -ئەرەب مىللەتچىلىرى –دىنىمىز. بىز 

ر نەسەبلىك مۇئمىنلەرمىز. ئەگە سىلېئئىبارەت ئىككى ئېرىقتىن بولغان 

ئەرەب بەرلىكى بولىدىغان بولسا، ھەربىر ئەسىرنىڭ مۇقەددەس پەيغەم

 «مىللەتچىلىكى بۇ ئەسىرنىڭ پەيغەمبەرلىكىدۇر.
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 كۆرسىتىدۇ. ۋە ئەرەب مىللىتىنى  پۈتكۈل ئەرەب دۇنياسىنى-ئەرەبىّزىم107 
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سانىدا مۇنداق -3 ڭرنىلىنىۇژكۈنىدىكى ئەرەب -1ئاينىڭ -3يىلى -3131

ئەرەبلەرنىڭ بىرلىكى ئەرەبلەرنىڭ قەلبىگە، خۇددى اللەنىڭ »كەلگەن: 

 ىشىشىنلۇئوربىرلىكى مۇئمىنلەرنىڭ قەلبىگە ئورۇنالشقاندەك مۇستەھكەم 

 ..« كەرېك

قىلىدۇ؟" ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق  ققىيەرەتئۆمەر فاخۇرىي "ئەرەبلەر قانداق 

ىپلىرى پىرىنس-قانۇن ئەرەبىزىم ياكى ئەرەبلەرنىڭ تالەقەپئەرەبلەر: »دەيدۇ: 

قوغدىغاندەك قوغدايدىغان دىنغا  رئاننىۇقمۇسۇلمانالر پەيغەمبىرىنىڭ ئۇلۇغ 

 رىغاۇوتتئقىالاليدۇ. مىنىڭ بۇ كىتابتا  ققىيەرەئاندىن تئايالنغان ۋاقىتتىال 

دىن  ىڭېيدىننى شەكىللەندۈرۈش ئۈچۈندۇر. ئۇ  ىېڭيقويماقچى بولغانلىرىم 

  «بولسا ئەرەب مىللەتچىلىكى ياكى ئەرەب يۇرتپەرەسلىكىدىن ئىبارەت.

 ئەرەب مىللەتچىلىكى جاھىلىيەتنى ئىسالمدىن ئەال بىلىدۇ. -1

جاھىلىيەتنىڭ ھۆكۈمىنى ئىزدەۋاتامدۇ؟ ھۆكۈمدە  –ئۇالر ئىسالمنى قويۇپ »

 «اللەدىنمۇ ياخشىراق كىم بار

اللەنىڭ ھاكىمىيىتىدىن باشقا ھەرقانداق ھاكىمىيەت،  گىنىمىزېدجاھىلىيەت 

قانۇن نىزامالرنى كۆرسىتىدۇ. ھەقىقەتەن، بىز زەكىي ئەرسۇزىينىڭ ئەرەب 

ىقىنى دەپ ئاتىغانل« رىئالتۇن دەۋ»جاھىلىيىتىنى ئەرەبلەرنىڭ ھاياتىدىكى 

ھەمدە ئەرەب جاھىلىيىتىنى ئۆزىنىڭ ئالى ئۈلگىسى دەپ قارايدىغانلىقىنى 

 كۆرۈپ ئۆتتۇق.
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ىن بۇت(ت ىېڭيپەيدا بولغان تاغۇت)  ىدىنېڭيئەرەب مىللەتچىلىكى -33

اللەنىڭ ھاكىمىيىتىدىن باشقا ھەرقانداق  گىنىمىزېدئىبارەت. تاغۇت 

 نەكىتكېبىڭ پەيغەمبىرى قانۇن قىلىپ ھاكىمىيەت ھەمدە اللە ۋە ئۇن

ھەرقانداق قانۇن نىزامالر؛ اللەغا ئىتائەت قىلىشتىن باشقا ئىتائەت 

قىلىنىۋاتقان بارلىق مەئبۇدالر؛ اللەنىڭ ھاكىمىيىتىدىن باشقا كىشىلەر ھۆكۈم 

بارلىق ھاكىمىيەتلەر.. مەيلى ئۇالر بۇت بولسۇن ياكى كاھىن  اتقانۇۋرۇقىلد

ۇن تۈزۈم بولسۇن، ياكى ۋەتەن بولس-ەيتان بولسۇن، ياكى قانۇنبولسۇن، ياكى ش

-بولسۇن، ياكى ئۇرۇقداھىيسى ياكى قەۋم بولسۇن ياكى بىر قەبىلىنىڭ 

تۇققانالر بولسۇن ياكى شەھەر بولسۇن ... بۇالر تاغۇتتىن ئىبارەت. بۇ قۇرئاننىڭ 

 مۇنۇ ئايەتلىرى بىلەن كۇفرىدۇر:

 

ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ۋە سەندىن بۇرۇن نازىل »

قىلىنغان كىتابالرغا )يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا( ئىمان كەلتۈردۇق دەۋالغان 

كىشىلەر )يەنى مۇناپىقالر( نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئەرزىنى شەيتاننىڭ ئالدىغا 

يتاننى ئىنكار قىلىشقا ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى، ئۇالر شە

بۇيرۇلغان، شەيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ. ئۇالر )يەنى 

ئالالھ نازىل قىلغان كىتاب تەرەپكە ۋە پەيغەمبەر تەرەپكە »مۇناپىقالر( غا: 

دېيىلسە، مۇناپىقالرنىڭ سەندىن قاتتىق يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى « كېلىڭالر
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ۆز بېشىغا بىرەر مۇسىبەت كەلگەن قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ئ .كۆرىسەن

ز پەقەت بى»چاغدا، سېنىڭ ئالدىڭغا كېلىپ ئالالھ بىلەن قەسەم قىلغان ھالدا: 

داق دېگەنلەرنىڭ ھالى قان« ياخشىلىق ۋە يارىشىشنىال ئىرادە قىلغان ئىدۇق

بولىدۇ؟ ئەنە شۇالر )يەنى مۇناپىقالر( )يالغان ئېيتىدۇ(، ئالالھ ئۇالرنىڭ 

، )يەنى مۇناپىقلىقىنى، مىكرىنى( بىلىدۇ، ئۇالردىن يۈز ئۆرۈگىن دىللىرىدىكىنى

 «ئۇالرغا نەسىھەت قىلغىن، ئۇالرغا تەسىرلىك سۆزلەرنى قىلغىن

 تالەقەپ؛ ئۇالر ھەقىقەتەن بىز بۇ مىللەتچىلىك بىلەن يتتىېئئۇلۇغ اللە راست 

ككە ىياخشىلىقنى ۋە توغرا يولنى ئىرادە قىلىمىز؛ بىز پەقەت ۋەتەننى بىرل

 ، دىنىي ئىختىالپالرنىڭ ھۇرۇگ،  پەزھەمكەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلىمىز؛ بىز 

 ئالدىنى ئىلىشنى خااليمىز دەيدۇ. 

 

كىمىكى اللە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى »ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ: 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلغان مۇكەممەل شەرىئەتنى تەرك 

ئالدىغا ھۆكۈم ئېلىپ بارسا، ئۇ  111ئېتىپ، ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان قانۇنالرنىڭ

شەرتسىز كاپىر بولىدۇ. ئۇنداقتا، ئىسالمغا تۈپتىن قارشى تۇرىدىغان 

 اتقانۇۋرۇتقا )ھەمدە اللەنىڭ قانۇنىغا قارشى «ياسۇق»قانۇنى  ڭگىزخاننىڭچى

ان پىالنالۋاتق رنىەستلەيىقۇسمىكىر، -ەھىيلۋە ئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن 

                                                           
 11026228229].

بۇ يەردە تەۋرات، ئىنجىل قاتارلىق اللە تەرىپىدىن نازىل  –ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان قانۇنلار  111 
 .قىلىنغان ئىلگىرىكى شەرىئەتلەرنى كۆرسىتىدۇ
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(ھۆكۈم ئېلىپ بارسا، ئۇ قانداق بولىدۇ! بۇ كىشى  نلىرىغاۇقان تەجاھىلىي

 «ۇ.بىلەن شەرتسىز كاپىر بولىد لىشىېكپۈتكۈل مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىككە 

ھەقىقەتەن، بۇتقا ئىبادەت » مۇنداق دەيدۇ:  پۇتۇقئۇستاز سەييىد 

پ ىقىلغۇچىنى مۇشرىك دەپ ھۆكۈم قىلىدىغان؛ ئەمما، تاغۇتالرغا ھۆكۈم ئېل

ھەمدە  تاغۇتالرغا ھۆكۈم قىلمايدىغان بارغان كىشىنى مۇشرىك دەپ ھۆكۈم 

بارغان كىشىنى مۇشرىك دەپ ھۆكۈم قىلىدىغان ھۆكۈملەردىن بىئارام  لىپېئ

بولۇپ، سىقىلىدىغان .. يەنى بۇتقا ئىبادەت قىلغۇچىنى مۇشرىك دەپ ھۆكۈم 

ىنى ىپ بارغان كىشقىلىشتىن سىقىلمايدىغان؛ ئەمما، تاغۇتالرغا ھۆكۈم ئېل

مۇشرىك دەپ ھۆكۈم قىلىدىغان ھۆكۈملەردىن بىئارام بولۇپ، سىقىلىدىغان 

كىشىلەر.. بۇالر قۇرئان ئوقۇمايدىغان كىشىلەردۇر. ئۇالر قۇرئاننى اللە نازىل 

قىلغاندەك ئوقۇسۇن! بۇنداق كىشىلەر اللەنىڭ مۇنۇ سۆزلىرىگە ئوبدان قۇالق 

 «سالسۇن!

 

شۈبھىسىزكى، شەيتانالر ئۆز دوستلىرىنى )يەنى مۇشرىكالرنى( سىلەر  »

بىلەن دەتاالش قىلىشقا ۋەسۋەسە قىلىدۇ، ئەگەر ئۇالرغا ئىتائەت قىلساڭالر، 

 ئايەت-333سۈرە ئەنئام «  سىلەر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلەر
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ئەمدى مەقسەتكە كەلسەك: بۇ يەردە ئون تۈرلۈك ئىشالر بولۇپ، قانداق كىشى 

.   ۇتىدېكبۇالرنىڭ بىرىنى سادىر قىلىدىكەن ئىسالمدىن چىقىپ، كاپىر بولۇپ 

ى ئۈچۈن بولۇش مەخاتىرجبىز بۇ ھەقتە توختۇلۇشتىن بۇرۇن قەلبلىرىمىزنىڭ 

 ەرنى كەلتۈرىمىز؛ئالدى بىلەن قۇرئان ۋە ھەدىستىن بىر قىسىم ھۆججەتل

1

كىشى قانداق »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:  

 غانېرىدىمىللەتچىلىككە چاقىرىدىغان  ياكى مىللەتچىلىككە ياردەم ب

 113ئۇ كىشى جاھىلىيەت ،ئاستىدا ئۆلتۈرۈلسە ىقىباير )ئازغۇنلۇق( ۇقارىغ

 «ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ

مۇسلىمنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق  

نىڭ كمىللەتچىلىياكى  ېرىدىغانياردەم ب ەتچىلىككەمىللكىمكى » دەيدۇ: 

 جاھىلىيەت ،ەئۆلتۈرۈلسن ھالەتتە ئۈچۈن غەزەپلىنىدىغا مەنپەئەتى 

  «بولىدۇئۆلگەن لۈمىدە ۆئ

                                                           
 (5610روى مسلم )112 
جاهىلىيەت دىگىنىمىّز اللەنىڭ هاكىمىيىتىدىن باشقا هەرقانداق هاكىمىيەت، قانۇن نىّزاملارنى 113 

 كۆرسىتىدۇ.
 ٨١٨١مسلم راواه 114 
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 مىللەتچىلىك ئۈچۈنكىمكى » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

 ىلىككەەتچمىللياكى مىللەتچىلىككە چاقىرىدىغان ن ياكى غەزەپلىنىدىغا

 ئاستىدا جەڭ ىقىباير )ئازغۇنلۇق( ۇقارىغ   ،ھالەتتە ېرىدىغانياردەم ب

ايان ب ۇسلىمم «بولىدۇئۆلگەن لۈمىدە ۆئ جاھىلىيەت ،قىلىپ ئۆلتۈرۈلسە

 سەھىھ ھەدىس -3232قىلغان 

2

االم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسجۇبەير ئىبنى مۇتئىمدىن نەقلى قىلىنىشىچە، 

كىشى بىزدىن ئەمەس؛ مىللەتچىلىككە چاقىرىدىغان » مۇنداق دەيدۇ: 

ۇرۇش قىلىدىغان كىشى بىزدىن ئەمەس. ئۈچۈن ئ مىللەتچىلىك

ئەبۇ )« دەۋىتى ئۈستىدە ئۆلگەن كىشى بىزدىن ئەمەس. مىللەتچىلىك

 داۋۇد نەقلى قىلغان(

3

اق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇندئىبنى مەسئۇدتىن نەقلى قىلىنىشىچە، 

كىمكى قەۋمىنىڭ ناھەق ئىشلىرىغا )يەنى باتىل ئىشلىرىغا( » دەيدۇ: 

ياردەم بېرىدىكەن، ئۇ جىنايىتى سەۋەبى بىلەن ئازگالغا يېقىلغان تۆگىگە 

اۋۇد ( )ئەبۇ د ۇھاالك بولىدئوخشايدۇ)يەنى ئۇ جىنايىتى سەۋەبى بىلەن 

 نەقلى قىلغان(
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 116 
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4 

رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ، ئۇبەي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى

بىرەر كىشىنىڭ ئۆزىنى جاھىلىيەتكە »ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دېگەن: 

، داداڭنىڭ ئىشىنىئۇنىڭغا ، پەخىرلەنگىنىنى كۆرسەڭالر، مەنسۇپ قىلىپ

چىڭ چىشلە دەڭالر. دادىسىنى يەنى جاھالىيەتنى ، قېرىندىشىنى چىڭ تۇت

، تىرمىزى توپلىغان، ئەھمەد« )ئەمما كىنايە قىلماڭالر.، ئوچۇق ئەيىبلەڭالر

 سەھىھ.(

 

5

رەسۇلۇلالھ ، ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى

كىشىلەر بۇرۇن ئۆلۈپ »داق دېگەن: سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇن

؛ بوۋىلىرى بىلەن پەخىرلىنىشىدىن دەرھال يانسۇن –كەتكەن ئاتا 

ياكى ئۇالر پەخىرلىنىشىدىن ، ئۇالر جەھەننەمنىڭ كۆمۈرلىرىدۇر، ھەقىقەتەن

نىجاسەتنى بۇرنى بىلەن ئىتتىرىدىغان ، ئەلۋەتتە ئالالھتائاالغا، يانمىسا

                                                           
 سەهىه.، تىرمىّزى توپلىغان، ئەهمەد117 
 سەهىه.، تىرمىّزى توپلىغان118 
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ئالالھ: جاھالىيەتنىڭ كىبىرلىرىنى ؛ ىكتۇرقارا قۇرىتتىنمۇ ھاقارەتل، سېسىق

پاكىز تازىالپ يوق  -ناچار ئادەتلىرىنى ئاتا بوۋىالر بىلەن پەخىرلىنىشىنى پاك 

، بىرى تەقۋادار مۆئمىن، قىلىۋەتتى. مانا ئەمدى كىشىلەر ئىككىال تائىپە بولىدۇ

ئادەم ، ھەممىسى ئادەم بالىلىرى، پاسىق شەقىيدۇر، فاجىر، يەنە بىرى بولسا

)تىرمىزى  « ؟()سىلەر نېمىگە پەخىرلىنىسىلەر، تۇپراقتىن يارىتىلغان

 سەھىھ.(، توپلىغان

ئانىلىرىدىن پەخىرلەنگەن كىشىلەر -مانا بۇالر جاھىلىيەتتىكى ئاتا

ھەققىدىكى ئىسالمنىڭ ھۆكۈملىرىدۇر. ئۇنداقتا، جاھىلىيەتنى ئىسالمدىن 

شىلەرنىڭ ھۆكۈملىرى ھەمدە تۆۋەندىكى سۆزلەرنى قىلغان كى ئەال بىلگەن

 قانداق بوالر؟!..

"ئەرەب دۇنياسى بىزنىڭ مىللىي تۇيغىمىزدۇر، ئەرەبىزىم )ئەرەب دۇنياسى(  

بىزنىڭ ۋەھىي ئىلھاملىرىمىزنىڭ مەنبەسى؛ ئەرەبىزىم )ئەرەب دۇنياسى( 

بارلىق ئۇلۇغلۇقنىڭ مەنبەسىدۇر. ئەرەبىزىم )ئەرەب دۇنياسى( دىن ئالى 

 ۋە بارلىق شەيئىلەرنىڭ قىممىتى ئەرەبىزىم )ئەرەب ېلىدۇكقىممەتلەر بارلىققا 

  دۇنياسى(  ئارقىلىق ئۆلچىنىدۇ. ئەرەبلەر تەقدىرنىڭ خوجايىنلىرى!..."

 

 النېئدەپ « قايتىپ كەلگەن ئىالھ»مىيشىل ئەفلەقنى  ەزىتىدېگئۆز 

قىلغان ئەرەب گۈللىنىش پارتىيەسىگە قانداق ھۆكۈم قىلىسىز؟ ئۇالرنىڭ 

 : دىېدنداق شائىرى مۇ
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ايىنى مىيشىل ئەفلەقنى خوج سىەپارتىيئەرەب گۈللىنىش  ئىرالرداېشمانا بۇ 

 بىر مەبۇدى ... دەپ تەرىپلىگەن.-ۋە بىردىن

اق قانداق ھۆكۈم قىلىسىز؟ ھالبۇكى، ئۇالر مۇند ەسىگەپارتىيگۈللىنىش  ۇرىيەس

مەدەنىيىتىنى گۈللەندۈرۈش، ئەرەب جەمئىيىتىنى قۇرۇپ ئەرەب » دەيدۇ: 

سوتسىيالىزمچى ئەرەب  ېڭىچەي ،چىقىشنىڭ بىردىن بىر يولى بولسا

نالر، اللە، پۈتكۈل دى -ئىنسانالرنى بارلىققا كەلتۈرۈشتۇر. بۇنداق ئىنسانالر

، جاھانگىرلىك، ئىلگىرىكى جەمئىيەتلەرگە ھۆكۈمرانلىق كاپىتالىزمېئودالىزم، ف

قىلغان بارلىق قىممەتلەر ... كەلمەسكە كەتتى؛ بۇالر پەقەتال تارىخى 

ىن كەسك ېگەنگەدئەتىقىگە ئايلىنىپ كەتتى..  –ئاسارە  ۇزېيالردىكىم

بىز باياتتىن بىر قىسىم دەلىللەرنى كەلتۈرۈپ « (.119).  ۇئىشىنىد

رەب مىللەتچىلىكى ئەرەبىزىمنى ئۆزلىرىنىڭ ئۆتكىنىمىزدەك، ئە

گە ھەمدە ئەرەبىزىم ېساباليدۇھدىنى دەپ  ېڭىيپەيغەمبەرلىكى بار بولغان 

دەپ  ېرەككاللەنىڭ بىرلىكىگە ئىمان كەلتۈرگەنگە ئوخشاش ئىمان كەلتۈرۈش 

 ېساباليدۇ.ھ

ر جاارا ئاشكمىللەتچىلەر ئۆز قوماندانلىرنىڭ تىلى ئارقىلىق شۇنداق ئوچۇق 

ي ئۆرۈپ ئادەتلەرنى، بارلىق دىنىي بىز بارلىق دىنى»ېلىۋاتىدۇكى: س

مۇناسىۋەتلەرنى، بارلىق دىنالرنى ئىنكار قىلىمىز! بىز دىنسىزلىققا كۆڭۈل 

شى قىلىۋاتقان بارلىق شەرىئەت قانۇنلىرىغا قار ېتىقادئبۆلىمىز؛ بىز كىشىلەر 

 ...«يوقىتىمىزتۇرىمىز ۋە ئۇنى 
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قىلىش  ېتىقادپىرىنسىپلىرىغا ئمىللەتچىلىك 

دىن چىقىپ ئىسلامكاپىرلىق ، ئۇنى قىلغان كىشى 

  ېتىدۇك

ھەدىسلەرنىڭ روھىغا ئاساسەن، ئەرەب مىللەتچىلىك -ئايەت ۇقىرىقىي

پىرىنسىپلىرىغا ھەمدە ئۇنىڭدىن باشقا كورد مىللەتچىلىكى، ئىران 

 ېتىقادئا لىرىغپىرىنسىپ-مىللەتچىلىكى ... قاتارلىق مىللەتچىلىك قائىدە

 كۇفرىلىق ئەمىلى بولۇپ، بۇنداق ئەمەلنى ۋېتىدىغانچىقىرىقىلىش دىندىن 

 .  ېتىدۇكقىلغان كىشى ئىسالمدىن چىقىپ 

لىدىكەن، ئۇ قى ېتىقادئپىرىنسىپلىرىغا -قانداق كىشى مىللەتچىلىك قائىدە

. ئۇنىڭ بوغۇزلىغان مېلى يىيىلمەيدۇ؛ بۇنداق  ېتىدۇكئىسالمدىن چىقىپ 

مىللەتچىلەرنىڭ قىزلىرىغا نىكاھلىنىشقا بولمايدۇ؛ بۇنداق مىللەتچىلەرگە 

ۇنداق بولمايدۇ. ب ېرىشكەبمۇسۇلمانالرنىڭ قىزلىرىنى نىكاھالپ 

ېپەنلەنمەيدۇ؛ مېيىت نامىزى كمىللەتچىلەرنىڭ مېيىتى يۇيۇلمايدۇ؛ 
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ا ساالم قىلىنمايدۇ، ساالم قىلس ەپنەدئوقۇلمايدۇ؛ مۇسۇلمانالر قەبرىستانلىقىغا 

داق دېمەيمىز. بۇن« اللە رەھىم قىلسۇن» قايتۇرۇلمايدۇ، ئەگەر ئۆلۈپ كەتسە 

 مىللەتچى دادىنىڭ ئەۋالدلىرىمىللەتچى ياش دادىسىدىن مىراس ئااللمايدۇ. 

مۇسۇلمانالردىن بولسا ھەمدە بۇ ئەۋالدالر دادىسىنىڭ مىللەتچىلىك 

مەزھىپىگە قارشى تۇرىدىغان بولسا، ئۇنداقتا، بۇ ئەۋالدالر دادىسىنىڭ مۈلكىگە 

مىراسخورلۇق قىلمايدۇ. ئەگەر مىللەتچى ياش  مۇسۇلمان قىز بىلەن توي 

كە ىن تاالق قىلىنىدۇ؛ ئۇ قىز ئۇ مىللەتچى يىگىتقىلغان بولسا، ئۇ قىز ئۇنىڭد

ھارام بولىدۇ. ئەگەر بۇ قىز ئۇ يىگىت بىلەن مۇناسىۋەت قىلسا، بۇ ئىككىسىنىڭ 

ئارىسىدىكى جىنسىي مۇناسىۋەت زىنا قىلغان بولىدۇ. بۇ ئىككىسىدىن بولغان 

لەتچى لبالىالر زىنادىن بولغان بالىالر بولىدۇ.  مۇسۇلمان ئايالنىڭ ئەۋرىتى مى

قىزالرنىڭ ئالدىدا خۇددى ئەرلەرنىڭ ئالدىدا ئەۋرەت بولغانغا ئوخشاش 

 ېشىنىبئەۋرەت بولىدۇ. شۇڭا مۇسۇلمان ئايالنىڭ مىللەتچى قىزالرنىڭ ئالدىدا 

ئوچۇق قويۇشى ھاالل بولمايدۇ. ئەگەر مۇسۇلمان كىشى بىلەن توي قىلغان بىر 

 نىكاھ بۇزۇلىدۇ. قىلسا شۇ زامان ېتىقادئئايال مىللەتچىلىككە 

 : ۇمكىنمتۇغۇلۇشى سوئالالر بۇ ھەقتە تۆۋەندىكىدەك 

بەزىلەر: ھەقىقەتەن، بۇ مىللەتچىلەرنىڭ بەزىلىرى ناماز ئوقۇيدۇ؛ بەزى -3

! بىز بۇنداق دەيدىغانالرغا شۇنداق  ۇمكىنم ېيىشىدۋاقىتالردا روزا تۇتىدۇ.. 

، ىكالرنىڭ نامازلىرىدەيمىزكى، ھەقىقەتەن، ئۇنداق ئەقىدىسى بۇزۇق، مۇشر

تۇتقان روزىلىرى قوبۇل بولمايدۇ؛ ئەينى زاماندىكى جاھىلىيەتچىلەرمۇ ناماز 

ئوقۇيتتى، ھەج قىالتتى، دۇئا قىالتتى... بىراق، اللە ئۇالرنىڭ بارلىق 

ئەمەللىرىنى قوبۇل قىلمىدى. چۈنكى، بۇ ئەمەللەر اللەغا ۋە ئۇنىڭ 

ر ئېيتىش ئاساسىدا قىلىنغان ئەمەللەپەيغەمبىرىگە ۋە اللەنىڭ دىنغا ئىمان 

 ئەمەستى. شۇنىڭ ئۈچۈن، كاپىرالرنىڭ سالىھ ئەمەللىرى قوبۇل قىلىنمايدۇ.

 ىنچىسىۆپكيەنە بەزىلەر: بۇ مىللەتچىلىك پارتىيەسىگە كىرگەنلەرنىڭ -3

ئۈچۈن مىللەتچىلىك  ېرىشىشئمەنسەپلەرگە، مال دۇنياغا  –ئەمەل 

 ! بىز بۇنداق دەيدىغانالرغا شۇنداق ۇمكىنم ېيىشىدكىرگەن ..  ەسىگەپارتىي
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بىلمەيمىز؛ بىز تاشقىرى كۆرۈنۈشىگە قاراپ ھۆكۈم يىبنى ەغدەيمىزكى، بىز 

چىققان گەپ سۆزلىرىگە ئاساسلىنىمىز؛ ئۇالرنىڭ  ېغىزلىرىدىنئقىلىمىز، 

 ..قەلبلىرىنى اللەغا تاپشۇرىمىز.

ىراق، تچى كاپىردۇر. بقائىدە شۇكى، مىللە ۇمىيئوم مىللەتچىلىك ھەققىدىكى

بىز شۇنى تەكىتلەيمىزكى، ئەگەر بىر كىشى مىللەتچىلىكىنى يامان كۆرسە 

ھەمدە ئۇنىڭ يوقۇلۇشىنى ياخشى كۆرسە ۋە مىللەتچىلىك ئىدىيەسىنىڭ 

تارقىلىشىغا قارشى تۇرىدىكەن، بىز ئۇنى مۇسۇلمان دەپ ھۆكۈم قىلىمىز. 

 شىشېرىئرگە، مال دۇنياغا مەنسەپلە –ېنىقكى، ئەمەل ئشۇنىسى ناھايىتى 

ئۈچۈن مىللەتچىلىك پارتىيەسىگە كىرگەنلەر كۇفرىنىڭ ياردەمچىلىرى بولۇپ، 

كۇفرىلىق مانا بۇالر ئارقىلىق تارقىلىدۇ ھەمدە بۇالر ئارقىلىق مەۋجۇت بولۇپ 

 تۇرىدۇ.

 ىنچىسىۆپكيەنە بىر قىسىم كىشىلەر: شەرىئەت ھۆكۈمىنى كىشىلەرنىڭ -1

 ەەددىير! بىز بۇنداق دەيدىغانالرغا شۇنداق   ۇمكىنم ېيىشىدبىلمەيدۇ.. 

بىرىمىزكى، بىلىمسىز كىشىگە شەرىئەتنىڭ مىللەتچىلىككە بولغان مەيدانى 

ۋە ئۇنىڭغا شەرىئەتنىڭ مىللەتچىلەر ھەققىدىكى ھۆكۈملىرى بايان  ۆگىتىلىدۇئ

قىلىنىدۇ. ئەگەر ئۇ يەنە مىللەتچىلىك ئەقىدىسىدە چىڭ تۇرسا، ئۇنىڭغا 

دەپ ھۆكۈم قىلىنىدۇ. چۈنكى، بەزى يازغۇچىالر مىللەتچىلەرنىڭ « كاپىر»

ھەققىدە نۇرغۇنلىغان كىتابالر ۋە  ېرىلىدىغانلىقىبكاپىرلىققا نىسبەت 

يازدى. مانا بۇالر ئۇالرغا شەرىئەت ھۆكۈملىرىنى يەتكۈزۈشكە  ەرنىماقالىل

ىمسىز بىلمەيدىغان بىل ېيىنكېتەرلىكتۇر. مانا مۇشۇالرنى بايان قىلغاندىن ي

 ئورۇن يوقتۇر. ېيتىشىغائكىشىلەرنىڭ ئۈزۈرە 

گەر ؟ دەپ سورىلىدۇ. ئە ېمەنمىللەتچى ياشتىن : مىللەتچىلىكنىڭ ھۆكۈمى 

تەۋبە قىلىپ ، اللە تەرەپكە قايتسا ، ئۇنىڭ ئوقۇغان  ەقىقىيھئۇ گۇناھىغا 

!  ۇمكىنم ېيىشىد؟ نامازلىرى ۋە تۇتقان روزىلىرىنىڭ  قازاسىنى ئادا قىالمدۇ..

بىز بۇنداق دەيدىغانالرغا شۇنداق دەيمىزكى، ئىسالم بىر كىشىنىڭ ئىسالمغا 

كىرىشتىن بۇرۇنقى بارلىق گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇ. شۇڭا، ئۇ كىشى ئوقۇغان 
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قازاسىنى ئادا قىلمايدۇ؛ چۈنكى ھەدىستە بۇ  ڭقوزىلىرىنىنامازلىرى ۋە تۇتقان 

 ھەقتە مۇنداق كەلگەن:

 

بىر بەندە مۇسۇلمان بولۇپ، ئىسالمنى مۇكەممەل قىلسا، اللە ئۇنىڭ بارلىق »

 «يامانلىقلىرىنى ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ

 

بىر بەندە مۇسۇلمان بولۇپ، ئىسالمنى مۇكەممەل قىلسا، اللە ئۇنىڭغا بارلىق »

ياخشىلىقالرنى يېزىشقا بۇيرۇپ، ئۇنىڭ بارلىق يامانلىقلىرىنى ئۆچۈرۈپ 

 «تاشاليدۇ

  

                                                           
 45بۇخارى نەقلى قىلغان.  120 
 248ئەلبانى سەهىهلەر توپلىمى  121 
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 مىللەتچىلىك ھەققىدىكى ئاخىرىقى بىر كەلىمە

 سورايمىز:سوئالالرنى ئاخىرىدا بىز مىللەتچىلەردىن بىر قانچە 

سىلەرنىڭ پىرىنسىپىڭالر قايسى؟ سىلەر قانۇنلىرىڭالرنى قانداق تۈزۈپ -3

 چىقىسىلەر؟ سىلەر قانۇنلىرىڭالرنى قەيەردىن ئالىسىلەر؟

 ەققىدىكى كۆز قارىشىڭالر قايسى؟سىلەرنىڭ كائىنات، ئىنسان، ھايات ھ-3

سىلەرنىڭ ئىقتىسادىي، ئەخالقىي، ئىجتىمائىي، ئائىلە، سىياسىي -1

 تۈزۈملىرىڭالر قايسى؟

 ئىسالم دەۋىتڭالردا قايسى ئورۇندا تۇرىدۇ؟-3

سىلەر ھاكىمىيەتنى قولۇڭالرغا ئېلىپ قالساڭالر، ئۆز خەلقىڭالر بىلەن -3

ەن قايسى خەلقلەر بىل ېمىندىكىز؟ باشقا قايسى ئاساستا مۇئامىلە قىلىسىلەر

 ەر؟قىلىشىسىلئاساستا مۇئامىلە 

سىلەر ئىسالم ئۈممىتىگە قانداق مۇئامىلە قىلىسىلەر؟ سىلەر ئىسالم -1

ئۈممىتىگە پۈتۈنلەي بۇتپەرەسلەرگە ياكى ھىندى دىنى مۇرتلىرغا ياكى 

 ئوخشاش مۇئامىلە قىالمسىلەر؟خىرىستىيانالرغا غەربتىكى 

مىللەتچىلىك پارتىيەسىنىڭ پىرىنسىپلىرىغا كەلسەك، ئۇالر ھازىرغىچە  ئەمما،

ېرەلمەيدۇ. سامىي ئەلجۇندىي مۇنداق دەيدۇ: بئۆز پارتىيەسىنى تونۇشتۇرۇپ 

ىرلىكى ؟ گۈللىنىش پارتىيەسىنىڭ ب ېمەن ېگەند ەسىپارتىيئۇالر گۈللىنىش »

رامدۇ ياكى ۇندا تۇ؟ گۈللىنىش پارتىيەسىدە بىرلىك ئالدىنقى ئور ېمەن ېگەند

راشقا سوسوئالالرنى  ېگەندەكدئالدىنقى ئورۇندا تۇرامدۇ؟ ... سوتسىيالىزم 
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ېرەلمىدى، بجاۋاب سوئالالرغا بۇ  ېتەكچىلەري-باشلىدى. بىراق، قوماندان

 «ېرەلمەيۋاتىدۇ.. بھازىرغىچە جاۋاب 

-نىزاملىرىغا كەلسەك، ئۇالر قانۇن-قانۇن ەسىنىڭپارتىيمىللەتچىلىك 

نىزاملىرىنى ئىسالمدىن باشقا ھەرقانداق مەنبەدىن قوبۇل قىلىدۇ. ئەمما، 

ئۇالرنىڭ اللە، كائىنات، ئىنسان. ھايات ھەققىدىكى نەزەرىيەسىگە كەلسەك، 

مەلۇماتى يوقتۇر. شۇڭا، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ  ېچقانداقھئۇالرنىڭ بۇالر ھەققىدە 

 بوشلۇقلىرىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ماركىسىزىمغا تايىنىدۇ. ەۋىئىدىي

)يەنى، ئەرەب  ەزەرىيەسىگەنمىللەتچىلىك پارتىيەسىنىڭ ئەخالق 

 ( ەزەرىيەسىگەنھارام ئىشالرنى بايان قىلىش -جەمئىيىتىدىكى ھاالل

مەلۇماتى يوقتۇر. شۇڭا، ئەرەب  ېچقانداقھكەلسەك، ئۇالرنىڭ بۇالر ھەققىدە 

-ەخالقى ئىسالمنىڭ سىرتىدا بولۇپ، ۋاقىتلىق پايداجەمئىيىتىنىڭ ئ

 مەنپەئەتنى ئاساس قىلىدۇ.

ېيتقاندەك، غايە مەقسىتىگە يىتىش ئۈچۈن ھەرقانداق يوللۇق ئمىيكافىلىي 

 تەلەپ قىلىدۇ.قوللىنىشنى  بولمىغان ۋاسىتىالرنى

ئىسالم ھەققىدىكى نەزەرىيەلىرىگە  ەسىنىڭپارتىيئەمما، مىللەتچىلىك  

، ئۇالر ئىسالمنىڭ ئۆتمۈشى ھەققىدە ھەرخىل كۆز قاراشتا ئىدى؛ كەلسەك

ئەھۋالى توغرىسىدا،  ئىسالم ھاياتتىن يوقۇلۇشى ھازىرقى ئۇالر ئىسالمنىڭ 

ېلىشتى. ئەمما، ئۇالر ئىسالمنىڭ ئۆتمۈشى كقاراشتا بىرلىككە  ېگەند ېرەكك

دى: ان ئىقويۇشق ۇرىغائوتتھەققىدە تۆۋەندىكىدەك ھەرخىل كۆز قاراشالرنى 

 ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

ئۇالرنىڭ  ئىچىدە ئىسالمنىڭ پەزىلىتىدىن مەڭگۈ  تانىدىغان كىشىلەر بار -3

ئىدى:  مەسىلەن، قۇستەنتىين رەزىيقكە ئوخشاش... قۇستەنتىين رەزىيق : 

مەدەنىيىتىنى يۆتكەپ كەلگەن، ئۇالر تارىختا  ېكگىرئەرەبلەر رۇم ۋە 

 قا كەلتۈرمىگەن دەپ قارايدۇ.مەدەنىيەتنى بارلىق ېچقانداقھ
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ھاماقەت كىشىلەرمۇ بار ئىدى:  مەسىلەن: -ئۇالرنىڭ ئىچىدە يەنە دۆت-3

ناملىق ئەسەرنىڭ يازغۇچىسى ئەلى « ئىسالم ۋە ھۆكۈم قىلىش ئۇسۇلى»

ىق نامل« بىز ئىشنى بۇ يەردىن باشاليمىز »ئابدۇرەززاققا ئوخشاش ھەمدە 

ەممەد خالىدقا ئوخشاش كىشىلەرمۇ ئەسەرنىڭ يازغۇچىسى خالىد ئىبنى مۇھ

بۆلۈنۈش ۋە پارچىلىنىشنىڭ مەنبەسى؛ شۇڭا، دىننى  ېگەندئۇالر دىن  ،بولۇپ

 دەپ قارايتتى. ېرەككجەمئىيەتتىن يىراقالشتۇرۇش 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئىسالمنى پەقەت ئىنكار قىلىدىغان، بىراق، ئىسالمدىن بىر 

تانمايدىغان كىشىلەرمۇ بار ئىدى: مەسىلەن، مىيشىل ئەفلەقكە  ېتىممۇق

ئەرەب ئۈممىتىنىڭ تارىخى تەرەققىياتىدىكى  ېگەندئىسالم »ئوخشاش. ئۇ: 

بېسىپ ئۆتكەن بىر باسقۇچ دەپ قارايتتى. )بىراق، ۋەھىي، پەيغەمبەرلىككە 

بەرمەيتتى.( ئەرەب ئۈممىتى ئۆتمۈشتە مۇھەممەدنى بارلىققا  ەددىيەر

 «ۆيلۈيتتى..جلتۈرۈش ئۈچۈن بىرلەشكەن... دەپ كە

ئۇالرنىڭ ئىچىدە مۇناپىقالر، ئەقىدىسى تەۋرەپ ئىمان كۇفرى ئارىسىدا -3

ئارىسالدى بولۇپ قالغان كىشىلەر بار ئىدى. مەسىلەن: ھازىم نەسىيبەگە 

 ئوخشاش. ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولۇپ، ئۇ مۇنداق دەيدۇ:

ئەسىردە پۈتكۈل كۈچىنى ئەرەب ئۈممىتىنىڭ -31شەرقشۇناسالر » 

قىلغان يۈكسەك  ەرەققىيت ېيىنكئىسالمدىن بۇرۇن ۋە ئىسالمدىن 

قىلىدىغان ئەرەب نامايان مەدەنىيەتلەرنى بارلىققا كەلتۈرگەنلىكىنى 

تارىخىنىڭ ئىالھىيەتشۇناسلىق تەرەپلىرىگە مەركەزلەشتۈردى. بۇ سەۋەبتىن 

ەنىيىتى  ئەرەب ناسارالىرى ئىگە بواللمايدىغان نوقۇل ھالەتتىكى ئەرەب مەد

دىنىي مەدەنىيەت ئەمەس؛ بەلكى، غەرب تەتقىقاتچىلىرى ئىسپاتالپ 

دىندىن مۇناسىۋىتى ئۈزۈلگەن مەدەنىيەت  ەدەنىيىتىمچىققاندەك، ئەرەب 

 ڭخىرىستىيانالرنىمەيلى ئۇ شەرقشۇناس « كۆرۈنۈشىدىن ئىبارەت.

دلىرىدىن ئەۋال ڭخىرىستىيانالرنىن بولسۇن ياكى تەتقىقاتچى ئەۋالدلىرىدى

بولسۇن ياكى غەربلەشكەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئەۋالدلىرىدىن بولسۇن... ئۇ 

ئىسالمنىڭ ئەرەب مەدەنىيىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى مەڭگۈ ئىنكار 
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ىققا ارلبقىلىدۇ. ئۇنداقتا، ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن ئەرەب مەدەنىيىتى قەيەردە 

جاھىلىيەتچى ئەنتەرەنىڭ ياكى ئەبۇ جەھلىنىڭ  ەدەنىيىتىمكەلگەن؟ ئەرەب 

، ئەرەب مەدەنىيىتى  ېھتىمالئياكى ئەبۇ لەھەبنىڭ مەدەنىيىتىمۇ؟ 

 . ۇمكىنممەدەنىيىتى بولۇشى  ڭكاززاپنىمۇسەيلىمە 

ىللەتچىلىك م ېئاللىقىرئاخىردا بىز شۇنى سۆزلەپ ئۆتىمىزكى، ئەرەبلەرنىڭ بۇ 

مۇقەررەر  ڭچاقىرىقلىرىنىۋە ئىلمانىزىم چاقىرىقلىرى ، يۇرتۋازلىق چاقىرىقلىرى

 نەتىجىسىدۇر.

دۇنياسىنى غەرب ۋە شەرق دۇنياسىنىڭ چاڭگىلىدا مەڭگۈ تۇتۇپ  ەرەبئبۇالر 

 ەتتۇر:ئىبار ۇيىقەستلەردىنستۇرۇش ئۈچۈن پىالنالنغان 

ۈزۈپ ئ ۋەتلىرىنىۇناسىمئەرەبلەرنىڭ ئىسالم دۆلەتلىرى بىلەن بولغان -3

 تاشالش.

دۇنياسىنى غەرب ۋە شەرق دۇنياسىنىڭ چاڭگىلىدا مەڭگۈ تۇتۇپ  ەرەبئ-3

كىچىك دۆلەتلەرگە پارچىالش؛ شۇنىڭ بىلەن ئەرەب -تۇرۇش ئۈچۈن كىچىك

تۈزۈملىرىنى ھىمايە قىلىش ئۈچۈن ئالدى -قانۇنرايونلىرىدا دۇنياسى ئۆز 

 ۇتىدۇ.دوست ت 122... ۇسىيەنىرۋە  ېرىكائامبىلەن 

.. مانا بۇ . ېڭەيتىشكئىسرائىلىيەنىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە زېمىنىنى تېخىمۇ -1

ئىسرائىلىيە بىر ئەجدىھاغا ئايالندىكى، ھەر ۋاقىت ئەرەب شەھەرلىرىنى 

 ئاستا يۇتماقتا.-ئاستا

                                                           
پ، هەقىقى ئامرىكىنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئىتىمانا هازىر كۆرۈپ تۇرىۋاتىمىّزكى، سەئۇدىي ئەرەبىستان 122 

مۇسۇلمانلارنى قەتلى قىلىۋاتىدۇ؛ مىسىر ئىسرائىلىيەنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئىتىپ، هەقىقى مۇسۇلمانلارنى 
قەتلى قىلىۋاتىدۇ؛ سۈرىيە روسىيەنىڭ قوينىغا ئۆزىنى ئىتىپ، هەقىقى مۇسۇلمانلارنى قەتلى 

 قىلىۋاتىدۇ...يەنە...
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، سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئەسكىرىي تەرەپلەردىكى ئىجتىمائىي  -3

 ۋەيرانچىلىقالر.

. بۇ  ىشىېلكدانى يوق بىر قىسىم ئەۋالدالرنىڭ بارلىققا مۇئەييەن بىر مەي-3

 ېمەنپىرىنسىپى يوق؛ ئۇالر  ېچقانداقھئەۋالدالرنىڭ ئاخىرەت توغرىسىدا 

جتىمائىي ئىئۈچۈن ياشايدىغانلىقىنى  بىلمەيدۇ. ئۇالرنىڭ ئەخالقى بۇزۇلغان، 

كە ھەۋەس-تەرىپى چۈشكۈنلەشكەن، ئائىلىسى بۇزۇلغان، قەلبلىرى ھاۋايى

تولغان.. سەن ئۇالرنى ھەركۈنى بىر خىل ئىدىيەدە ئىكەنلىكىنى كۆرىسەن. 

،  قادېتىئئۆزگەرتىپ تۇرغاندەك، پاسونلىرىنى  ېچەكك-ئۇالر خۇددى كىيىم

ەرتىپ ئۆزگپىكىرلىرىنى ئىقتىساد، مەدەنىيەت، جەمئىيەت .. ھەققىدىكى 

ەرگە لئۆمەكنىڭ باشلىقى زۇيمىر كىشى ۇرغۇچىخىرىستىيانالشتتۇرىدۇ. 

ھەقىقەتەن، سىلەر ئىسالم دىيارلىرىدا بىر »خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

دۇ چىقتىڭالر! ئۇالر اللەغا باغلىنىشنى  بىلمەي ېتىشتۈرۈپيقىسىم ياشالرنى 

ھەمدە  اللەغا باغلىنىشنىمۇ خالىمايدۇ. سىلەر مۇسۇلمانالرنى ئىسالمدىن 

غان دىسىنى ئىشقا ئاشۇرىدىچىقاردىڭالر! شۇنىڭ بىلەن جاھانگىرالرنىڭ ئىرا

شەرەپلەر، ئىززەت -ئىسالمى ئەۋالدالر بارلىققا كەلدى. ئۇالر شان

ياخشى كۆرىدۇ.  ۇرۇنلۇقنىھپاراغەت ۋە -ھۆرمەتلەرگە كۆڭۈل بۆلمەيدۇ؛ راھەت

 پەقەتال شەھۋەتلىرىنى قاندۇرۇشتىن ېمىغبىر -ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى بىردىن

 123« ئىبارەت...

دى. بولمىشاھىت ھۆرمەتكە -بىرلىككە، ئىززەت ۈنمۇر كبىھەقىقەتەن، شەرق 

 ېتىمقئىسالم بىرلىككە كەلتۈردى. شەرقنى ئىككىنچى  ېتىمقشەرقنى تۇنجى 

 . ېلىدۇكيەنىال ئىسالم بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئىززىتىنى قايتۇرۇپ 

                                                           

 ص441 الاسلا  ميّزان في واعّز  اعلا  
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پارچىلىدى. ئەرەبلەر ئۆزلىرىنىڭ ئىسالم  ئۈممىتىنى  ۋروپانىيامىللەتچىلىك 

مىللەتچىلىكىنى يۆتكەپ  ۋروپاياەرەب خەلقىنى پارچىالش ئۈچۈن بەلكى، ئ

 رىيەسىېئىمپئامېرىكىدىكى ئىسپانىيە »كەلدى. تويۇنبىي مۇنداق دەيدۇ: 

ئوخشاش، ئەرەب دۇنياسى غەربنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدا پارچىالنغانغا 

 ۆرۈرزدۆلەتكە پارچىلىنىشى ھەقىقەتەن 33ياشايدىغان مۇستەقىل 

 «بولغانمىدى؟

مانا بۇ بىزنىڭ غەرب مەدەنىيىتىمىزنىڭ ئىككىنچى ھارغىن چىرايى. تولىمۇ 

ئەپسۇس، بۇ مەدەنىيەتكە ئەرەب تىلىدا ناتىق بولغان خەلقلەر بىر پۈتۈن 

ئىسالم جەمئىيەتلىرىدە مىللەتچىلىكنىڭ  ېچىالڭغۇچئەگەشتى. مانا بۇ 

ماقتا. بىراق، كۈچى كىشىلەرنى ئۆزىگە قاتتىق جەلىب قىل ېھرىس

ھاياتقا باشالپ بارالمايدۇ، بەلكى،  ېڭىچەيمىللەتچىلىك بۇ جەمئىيەتنى 

مىللەتچىلىك بۇ جەمئىيەتنى ئۆلۈم، ھاالكەتكە مەھكۇم قىلىدۇ. ھەقىقەتەن، 

ئىسالم ۋە ئەرەب دۇنياسىدىكى ھۆكۈمران تەبىقىلەر ئالقىشالۋاتقان ساداالر 

 ەلپجلىك سادالىرى تولىمۇ گۈزەل ھەم مىللەتچىلىك سادالىرىدۇر، بۇ مىللەتچى

ىلىدۇ ھەم ق ەلپجقىالرلىق بولۇپ، مىللەتچىلىك سادالىرى كىشىلەرنى ئۆزىگە 

، بۇ مىللەتچىلىك سادالىرى گويا بىر  ېكىنلقەلبلىرىنى لەرزىگە سالىدۇ. 

ئوخشايدۇكى، ئۇ خەلقنى تاغۇتالر يولىدا ئەرزىمەس  ېكىملىككەچزەھەرلىك 

 دە قۇربان قىلىدۇ.قۇربانلىق سۈپىتى

غەربنىڭ دۆلەتنى ئۆز چاڭگىلىدا تۇتۇپ تۇرۇشتا »جىب مۇنداق دەيدۇ:  

قولالنغان ئۇسۇلى بولسا مىللەتچىلىك ئۇسلۇبىدۇر. مىللەتچىلىك بولسا مۇتلەق 

 124 «غەرب ئىدىيەسىدىن ئىبارەت.

                                                           

  الاسلا  ميّزان في واعّز  اعلا  
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ئەرەب دۇنياسىغا مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنى تارقىتىشتىكى سەۋەب بولسا 

 دۇنياسىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشى ئۈچۈندۇر.غەرب 

 ېيىنكدۇنيا ئۇرۇشىدىن -3غەرب دۇنياسى »جىب يەنە مۇنداق دەيدۇ:  

ۇقۇملۇق ي ەتچىلىكمىللغەرب  ۆزىنىڭئتاپتى. غەرب دۇنياسى  ەقىقىيھئۆزىنى 

ان ربىلەن ئىسالم دۇنياسىنىڭ پۈتكۈل ئائىلىلىرىنى پۈتۈنلەي ۋەي ېرىيەسىباكت

تىن ئارتۇق دۆلەتكە 33قىلىپ، مۇستەقىل مىللەتچىلىك ئىدىيەسىدىكى 

ىگە پۈتكۈل ئۆزلىر ېرىيەسىنىباكتيۇقۇملۇق  ەتچىلىكمىللپارچىلىدى. غەرب بۇ 

پ قۇۋۋەت ئاتا قىالاليدۇ دە-دۇنيادىكى دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرااليدىغان كۈچ

 125«تىئىسالم ئۈممى»، ئىتتىپاقلىشىپئارا -ېساباليدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۆزھ

ارەت بۇ تىن ئىب« مىللەتچىلىك»بىلەن ئىسالم دۇنياسىنىڭ شوئار  ېگەند

                                                           
ر مۇسۇلمان " يەنى، ئىسالم ئۈممىتى" ۋە كاپىر "كاپىرال») يەنى، ئىسالمنىڭ نەزىرىدە پۈتكۈل دۇنيادىكى مىللەتلەر 125 

سۇن ياكى لدەپ ئىككى مىللەتكە ئايرىلىدۇ. قانداق كىشى مۇسۇلمان بولىدىكەن، ئۇ قايسى مىللەتتتىن بو« مىللىتى"

تىرىسىنىڭ رەڭگى قانداق بولۇشتىن قەتئى نەزەر، ئىسالم ئۈممىتى ھىسابلىنىدۇ. قانداق كىشى كاپىر بولىدىكەن، ئۇ 

قانداق كىشى بولۇشىدىن قەتئىنەزەر، ئىسالم ئۈممىتى ھىسابالنمايدۇ، گەرچە ئۇ ئەرەب بولسىمۇ، مەككىلىك، مەدىنەلىك 

ى، ئۇرۇق ئانىسى، بىر تۇققن-قەبىلىسى ھاشىم جەمەتدىن بولغان تەقدىردىمۇ... ئاتابولغان تەقدىردىمۇ... ياكى قۇرەيش 

تۇققىنى... بولغان تەقدىردىمۇ ئىسالم ئۈممىتى ھىسابالنمايدۇ.  دىمەك، ھەربىر مۇئمىن مۇسۇلمان بولغان كىشى ئۆزىنى 

دا ئىالھىي ىنىڭ ئالى بولۇشى، زېمىنئىسالم ئۈممىتىگە نىسبەت بىرىشى ھەمدە ئىسالم ئۈچۈن يەنى، اللەنىڭ كەلىمىس

ئادالەتنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشى كىرەك. ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەرلىك كەلگەن 

دەسلەپكى مەزگىلدىال، زۇلۇمنى، ئەرەب مىللىتىنىڭ بىرلىك باراۋەرلىكنى كۆتۈرۈپ چىققان بولسا، ئەلۋەتتە، ئەرەب 

ا قارشى تۇرماستىن، ئۇنى قوللىغان بوالتتى، بىراق، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىالھى كەلىمەتۇلالھنى مۇشرىكلىرى ئۇنىڭغ

دەۋەت قىلىپ چىققانلىقى ئۈچۈن، ئۆز مىللىتى، ئۆز قەبىلىسى، ئۆزىنىڭ ئۇرۇق تۇققانلىرىنىڭ قارشىلىقى ۋە 

ىسىنى ئمىن مۇسۇلمان بولسىڭىز، اللەنىڭ كەلىمسۈيقەستلىرىگە، دۈشمەنلىك قىلىشىغا ئۇچرىدى... شۇڭا، سىز ھەققى مۇ

ئالى قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىڭ. شۇندىال، زۇلۇم سىزدىن، مىللىتىڭىزدىن، پۈتكۈل دۇنيادىن يوقاپ، ئىالھى ئادالەت 

 بەرپا بولىدۇ. ئەگەر سىز بارلىقىڭىزنى ئىالھى ئادالەت ئۈچۈن ئاتىماي، غەرب پەيدا قىلغان مىللەتچىلىك ئىقىمىغا

ئەگىشىپ ماڭسىز، بۇنىڭ ئاقىۋىتى ھاالكەتتۇر. بۇنىڭ بىلەن سىز ئوغرىدىن قۇتۇلۇپ قاراقچىغا يولۇققاندەك، بىر زالىمدىن 

قۇتۇلۇپ، يەنە بىر زالىمغا تۇتۇلىسىز. گەرچە ئۆز مىللىتىڭىزدىن بىرسى سىزگە باشلىق بولۇپ، دۆلەت قۇرغان تەقدىردىمۇ، 

چۈنكى، بۈگۈنكى رىئاللىققا قاراپ باقىدىغان بولساق، بۈگۈنكى دۇنيادىكى نۇرغۇن يەنىال زۇلۇمدىن قۇتۇاللمايسىز. 

مىللەتلەرنىڭ ئۆز مىللىتىدىن چىققان رەئىسلىرى بار.. ئۇالردا ھەقىقى ئادالەت بەرپا بولدىمۇ؟ ياق. ئۇالر ئەقىدە ۋە 

ئەتنى تۇرمۇشىغا . ئەمما، ئەقىدىنى، شەرىئىسالم شەرىئىتىنى قۇربان قىلىپ، دۆلىتى، مىللىتى ساقالپ قىلىشقا تىرىشىدۇ

ھاكىم قىلمايدۇ. ئۇالر ئىسالم داۋاسى قىلغان تەقدىردىمۇ خەلقنى باشقۇرۇش ئۈچۈن ھىچقانداق ئەمەلىيىتى يوق، مەن 

مۇسۇلمان دەپ قويۇپال ھاياتتا ئۆز نەپسى خاھىشىغا ئەگىشىپ ياشايدىغان، ھاكىمىيەتكە بويسۇنىدىغان، ھاكىمىيەتنى 

ە قىلىدىغان يىڭى بىر ئەبجەش دىننى يولغا قويۇپ، ھەقىقى مۇسۇلمانالرنى يوقۇتىۋاتىدۇ. ھەقىقى مۇسۇلمانالر ھىماي

 يەنىال زۇلۇمدا، ئىمان، ئىسالم داۋاسى قىلىۋاتقانالر ئاشكارە ياكى يوشۇرۇن ھەرخىل تۆھمەتلەر بىلەن يوقۇتۇلىۋاتىدۇ.

شۇڭا، دەسلەپتىال مەلۇم بىر مىللەت ياكى دۆلەت دەۋاسى قىلىدىغان كىشىلەر بىلەن ئەمەس، بەلكى، اللەنى كەلىمىسىنى 

ا بىرلىشىش ھەدىسنىڭ يوليورۇقى ئاساسىد-ئالى قىلىشنى نىشان قىلىغان، بىرال ئىسالم ئۈممىتى شۇئارى بىلەن ، قۇرئان

 كىرەك.( 
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وختىتىشىنى تتارقىلىشىنى  ېسەللىكلىرىنىڭك ۇقۇملۇقسىياسىي يغەربنىڭ 

 قىلىمىز. ۈمىدئ

 

قايتىدىغان سا ېسەللىرىمىزىنىكشۈبھىسىزكى، مىللەتچىلىك بىزنىڭ -شەك

شىپالىق دورا ئەمەس. بەلكى، مىللەتچىلىك بىزنى چىرمىۋالغان ساقايماس 

ھازىرقى يېقىن شەرقنىڭ تارىخى »مۇنداق دەيدۇ:   126ېسەلدۇر. سىمىسك

بىلەن  بۇرچ ۇشەققەتلىكمېرىدۇكى، ساپ مىللەتچىلىك بشۇنى كۆرسىتىپ 

 تەكچىېيسالم قىلىشنىڭ ئاساسى ئەمەس؛ ھەرقانداق ۋاقىتتا، ئى ەرەققىيت

بولمايدىكەن، ئۇنداقتا، ھەرقانچە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن بىلەن 

 «بولمايدۇ. ېرىشكىلىئنەتىجىگە  ېچقانداقھ

-ۈزەلگ ېمىدېگەننئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ تۆۋەندىكى  سۆزى  ېتەكچىمىزي

ھە! بىز بۇ ھەقتىكى تەتقىقاتىمىزنى ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ تۆۋەندىكى 

 ئاخىرالشتۇرىمىز:مەشھۇر سۆزى 

بىز مۇسۇلمانالر، اللە بۇ دىن ئارقىلىق ئىززەتلىك قىلغان قەۋممىز. قاچانكى، »

-بىز بۇندىن باشقا يول ئارقىلىق ئىززەت تاپماقچى بولساق، اللە بىزنى خار

 «مەھكۇم قىلىدۇ.  ەبۇنلۇققاز

( )127 
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سىلەرنىڭ شان ال شەرىپىڭالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىتابنى )يەنى قۇرئاننى(  »

 «سىلەرگە ھەقىقەتەن نازىل قىلىپ بەردۇق. )بۇنى( چۈشەنمەمسىلەر؟

مۇسۇلمانالر قۇرئاندا تىلغا ئىلىنىدۇ. مانا بۇ كىتابنىڭ سەۋەبى بىلەن بۇ 

 ئۈممەت قۇرئاندا تىلغا ئىلىنىدۇ. 

َهْوَن َعِن اْلم ْنَكِر َوت  ْؤمِ  َر أ مٍَّة أ ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َوتَ ن ْ ت ْم َخي ْ ن وَن بِاللَِّه  ) ك ن ْ
128 

 

ئۈچۈن ئوتتۇرىغا  ەنپەئەتىئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر م)ئى مۇھەممەد )

ان قا ئىمهللا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ا

 (.ئۈممەتسىلەرئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى 

 

َهْوَن َعِن ا  م ْنَكِر َوأ وَلَِِك لْ ) َوْلَتك ْن ِمْنك ْم أ مٌَّة َيْدع وَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأم ر وَن بِاْلَمْعر وِف َويَ ن ْ
 129ه م  اْلم ْفِلح وَن   

 
ا قىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغ ەۋەتد ئىشالرغاسىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ) 

امان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە الالالالالالالالالالبۇيرۇپ، ي

ە )سۈر (ئېرىشكۈچىلەردۇر ئەنە شۇالر مەقسىتىگە؛ سۇنالالالالالالالالالالالالالالالبول

 ئايەت(-333ئال ئىمران 

ئەرەبلەر بۇ قۇرئاننىڭ يول كۆرسىتىشى بىلەن تۇنجى قېتىم پۈتكۈل 

ەمدە بۇ ھ ېسىلغانئئۈممەتلەرنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ كەتتى. ئۇالر قۇرئانغا چىڭ 

 ېيىنكقۇرئان ئەھكاملىرىنى ۋە كۆرسەتمىلىرىنى ھاياتىدا ئىجرا قىلغاندىن 

 تاتتى.ئىنسانىيەتنىڭ زامانىنى توخ
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()130 

قۇرئان ساڭا ۋە سېنىڭ قەۋمىڭگە ئەلۋەتتە )ئۇلۇغ( شەرەپتۇر، سىلەر  »

 « كەلگۈسىدە )بۇ نېمەت ئۈستىدە( سورىلىسىلەر

(            

             

)131 

يەھۇدىيالر ۋە ئى ئەھلى كىتاب! )يەنى »)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، »

ناساراالر( سىلەر تەۋراتقا، ئىنجىلغا ۋە سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالردىن نازىل 

قىلىنغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( تولۇق ئەمەل قىلمىغۇچە، سىلەر ئېتىبارغا 

پەرۋەردىگارىڭدىن نازىل قىلىنغان «. ئالغۇدەك دىندا بولغان بولمايسىلەر

ە يامانلىق ۋە كۇفرىنى ئاشۇرىدۇ، كاپىر قەۋم ئەھكامالر ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىد

ئۈچۈن قايغۇرمىغىن )چۈنكى پەيغەمبەرلەرنى يالغانغا چىقىرىش ئۇالرنىڭ 

 «ئادىتىدۇر(

قۇرئان ئەھلى  بۇ قۇرئان ئەھكاملىرىنى ۋە كۆرسەتمىلىرىنى ھاياتىدا بەرپا 

قىلمايدىكەن، ھاياتىدا قۇرئانغا ئەمەل قىلمايدىكەن، قۇرئاننى رېئاللىقىغا 

تەتبىقلىمايدىكەن ئۇالرنىڭ قۇرئان ئەھلى بولغانلىقىنىڭ ) مەن مۇسۇلمان 

 ممىتى بولمايدۇ.قى ېچقانداقھۋەزنى ۋە  ېچقانداقھدەپ قويغىنىنىڭ( 
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(                    

                    

                      

    )132 

ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرۈڭالر ياكى يۇرتۇڭالردىن چىقىپ »ئەگەر بىز ئۇالرغا: »

دەپ ئەمر قىلغان بولساق )يەنى ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگەندەك « كېتىڭالر

 يۈكلىسەك( ئىدۇق، ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىئېغىر تەكلىپنى ئۇالرغا 

بۇنى ئىجرا قىلمايتتى، ئەگەر ئۇالر قىلىنغان ۋەز ال نەسىھەتكە ئەمەل قىلسا 

ئىدى، ئەلۋەتتە ئۇالرغا ياخشى بوالتتى ۋە ئىمانى مۇستەھكەم بولغان بوالتتى 

ىزدىن م)گۇمراھلىق ۋە نىفاقتىن ئەڭ يىراق بولغان بوالتتى(. ئۇ چاغدا دەرگاھى

ئۇالرغا ئەلۋەتتە بۈيۈك ئەجىر )يەنى جەننەت( ئاتا قىالتتۇق. ئۇالرنى ئەلۋەتتە 

 «توغرا يولغا ھىدايەت قىالتتۇق

كۈنى سۈرىيەدىكى فىرانسىيەنىڭ باش كونسۇلى -31ئاينىڭ -2يىلى -3131

تىدا دوكالياردەمچىسى بىالنىسنىڭ ياردىمى بىلەن يازغان 133دىيلسىبىسنىڭ 

 قويۇلغان:  ۇرىغائوتتر مۇنداق مەزمۇنال

دىن ئۇالرنىڭ قەلبلىرى ۋە ھاياتىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ئىسالم »

 ېگىشلىكتشەھەرلىرىنى تەتقىق قىلماقچى بولغان كىشىلەر مۇالھىزە قىلىشقا 

ھەقىقەت شۇكى، بۇ شەھەرلەردە دىن ھەرقانداق ئورۇندا، ھەرقانداق ئىشتا 

 بولىدۇ. نامايان 

                                                           
 46-44نساء سورة ال132 

 840الموسوعات الكبرى للجماعات الإسلامية المسلحة   133 



 ھەرىكىتى ئەرەب مىللەتچىلىكھازىرقى زامان 

172 
 

ياتتا، ئەخالقتا، تىلدا، ئەدەبى ۇميۈزلۈكئومدە دىننىڭ تەسىر شەرق جەمئىيىتى 

 بولىدۇ. شەرقلىق بىر كىشىنامايان بارلىق ئىجتىمائىي مۇئەسسەسەلەردە 

)يەنى، مۇسۇلمانالر(ئۆزىنى ئۆزى تۇغۇلغان ۋەتەنگە نىسبەت بەرمەيدۇ؛ 

 ىقادېتئشەرقلىق كىشىنىڭ ۋەتىنى بولمايدۇ بەلكى، ئۇ ئۆزىنى ئۆزى تۇغۇلغان، 

قىلىدىغان دىنىغا نىسبەت بىرىدۇ.  ئەمما، غەربلىكلەر بولسا ئۆزىنى تۇغۇلغان 

ۋەتىنىگە نىسبەت بىرىدۇ. بىراق، شەرقلىق كىشى دىنىغا نىسبەت بىرىدۇ. 

 ېتىقادئقىلىدىغان  دىنغا  ېتىقادئشەرقلىق كىشىنىڭ مىللىتى ئۇ ئۆزى 

قانداق قىپ كەتكەن ھەرقىلىدىغان بارلىق كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ. دىندىن چى

كىشى  ەجنەبىيئئۇنىڭغا نىسبەتەن باشقا مىللەت، يات  ەخسش

 «ېسابلىنىدۇ.ھ
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ۋە  كخەلقئارادىكى جاھىلىيەت مىللەتچىلى

 ھەرىكەتلىرى يۇرتۋازلىق
 

خەلقئارادا جاھىلىيەت سادالىرىنى  ەگەشكۈچىلىرىئغەرب ۋە ئۇنىڭ 

كە بىلەن مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈشھەرىكەتلەندۈرۈپ، ئىسالمنى تاشالپ، ئىسالم 

 ھەمدە ئىسالمغا تاجاۋۇز قىلىشقا تەرغىب قىلماقتا.مەسىلەن:

 ماراكەشتە

ماراكەشتىكى بەربەر مىللىتى ئارىسىدا دائىرىلىرى ماراكەشتە  فىرانسىيە 

كۈنى  -31ئاينىڭ -3يىلى -3113كۈچەيتتى.  ېخىمۇتروھنى مىللىي 

ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ئورنىدا بەربەرلەرنىڭ يەرلىك دائىرىلىرى فىرانسىيە 

 ئادەت قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلىشقا قانۇن چىقاردى. -ئۆرۈپ

 

 ېزىيەدەھىندون

 ھىندى دىنى مەدەنىيىتى بارلىققا كەلدى. ېزىيەدەھىندون
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 لىۋاندا

فىكتور خەالت قاتارلىق كىشىلەر : لىۋان  ،لىۋاندا سەئىد ئەقىل، يۈسۈپ سود

ان يەنى ئىتالىيە، يۇن ېڭىزد ۇرائوتتتەۋە ئەمەس، بەلكى، لىۋان  ئەرەبلەرگە

 ېيىشتى.دمەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ 

 

 مىسىردا

مەدەنىيىتى تەسىر كۆرسەتتى... لۇتفىي سەييىد، سەئىد  ەۋنپىرئمىسىرغا 

زەغلۇل، تاھا ھۈسەيىن... قاتارلىق كىشىلەر فىرئەۋىنزىمگە دەۋەت قىلدى... 

نەقمىرتىيتى، ئەبۇل ھەۋلى...  ېھرامئچىدە زەئم سىيس، كىشىلەرنىڭ ئى

ئىسىمالر پەيدا بولۇشقا باشلىدى. ئەبۇل ھەۋلى مىسىرنىڭ  ېگەندەكد

توۋالشقا باشلىدى... شوئارالرنى تەرەققىياتىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان 

ئابدۇناسىرنىڭ زامانىسىدا مىسىرنىڭ ئالى توسمىسى قۇرۇلدى... يۇنىسكو ئەبۇ 

ئىبادەتخانىسىنى ساقالپ قىلىش ئۈچۈن پۈتكۈل  ەۋننىڭرئپىسەنبەل 

 ەۋردىكىدقوزغىدى... مۇسا ئەلەيھىسساالم  ېسداشلىقىنىھدۇنيانىڭ 

ېلىندى. بۇ ھەيكەل  كرەمسىيسنىڭ ھەيكىلى قاھىرەگە يۆتكەپ  ەۋنپىرئ

 قىلدى. ەلپجمىليونلىغان كىشىلەرنى ئۆزىگە 

. ېسە؛ مىسىرلىقالر مىسىر مىسىرلىقالرنىڭ..دۈركلەرنىڭ... تتۈركىيە  ۈركلەرت

توغرىسىدا 134باشلىدى. كويلىرنىگ لويىس تۇماس  ۋالشقاشوئارالرنى تودەپ 

 مۇنداق دەيدۇ:

ا پىرىنسىپ توغرىسىد ېگەند... "  ۈركلەرنىڭتلويىس تۇماس " تۈركىيە »

ياردىمى بىلەن تاماملىنىدىغان  ېتەكچىلەرنىڭيسۆزلەيدىغان تۈرۈك 
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 ەپسىلىيت شارائىتلىرىنىڭئىجتىمائىي ىك ھەرىكىتىنىڭ تارىخى ۋە مىللەتچىل

ىرىنسىپ كىشىلەر بۇ پ ۆپىنچەكخەرىتىسىنى سىزىپ بەردى. بۇ مەنتىقىدىكى 

بويىچە ماڭدى. شۇنىڭ ئۈچۈن كامالچىالر شۇنداق دەيدۇ: )بىز بىزنىڭ 

جەمئىيىتىمىزنىڭ بىر قىسمىغا ئايالنغان،  ېڭىيمۈلكىمىزگە ئايالنغان، 

 «ئۇسلۇبتىكى، تۈركىيەچە ئىسالم بىنا قىلىشنى ئارزۇ قىلىمىز.( ەئىنگلىزچ

اشلىدى. ب ۋالشقاشوئارالرنى تومىسىرلىقالر مىسىر مىسىرلىقالرنىڭ... دەپ 

مانا بۇ ساداالرنىڭ تەسىرى ئاستىدا غەربنىڭ ئالقىنىدا ئۇسۇل ئوينايدىغان 

 لەن: مىسىرلىق دورامچىالر ھەرىكەتلىنىشكە باشلىدى. مەسى

مىسىرلىق ئەرەب بولۇشتىن بۇرۇن : » ېدىدتاھا ھۈسەيىن مۇنداق 

 «فىرئەۋىنزىمچىدۇر.

ئەگەر ماڭا ئىسالم بىلەن فىرئەۋىنزىمدىن : »  ېدىدتاھا ھۈسەيىن مۇنداق 

 «بىرنى تالالشقا توغرا كەلسە، ئەلۋەتتە، ئىسالمنى چۆرۈپ تاشلىغان بوالتتىم..

رەببىڭالرغا ئوخشاش بىر مەئبۇد  ېمىنىنىزمىسىر »شەۋقىي مۇنداق دەيدۇ: 

 «قىلىۋالساڭالر.. رەببىڭالر سىلەردىن غەزەبلەنمەيدۇ... 

ئى مىسىر! گەرچە مەن » شەۋقىي مىسىرغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ېيتساممۇ، تەۋبە قىلساممۇ، كەبىگە يۈزلىنىشتىن بۇرۇن، ساڭا ئشاھادەت 

 «يۈزلىنىمەن...

 ەەۋرددزۇلمەتلىك  ېھرامئ»  مۇنداق دەيدۇ:  ەدھىيەلەپم ېھرامنىئشەۋقىي 

نىڭ يۈزى ئارقىلىق زۇلۇم ېھرامئبىنا قىلىنغان زۇلمەت بىناسى بولسىمۇ، بىراق، 

 ، نۇر چاچىدۇ. ئاقىرىپ

قەھقەرىنىڭ زامانلىرى » شەۋقىي تۇت ئەنىخ ئامۇن ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 

 «لدى.تاماق، شارابلىرى بىلەن كە ەۋنپىرئكەتتى.. 
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... 

ئەتىقە ۋە ۋەتەن مۇزىيلىرىغا ئاالھىدە -ئاسارە ەدىمكىقغەرب دۇنياسىنىڭ 

كۆڭۈل بۆلۈشى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس؛ چۈنكى، بۇ غەربنىڭ ئىسالم 

بىر ئەسىر  قىلىشى ئۈچۈن ېتەكچىلىكيدۇنياسىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا 

شتىكى نداق قىلىبۇرۇن تەسىس قىلىنىپ بولغان ئىدى. غەرب دۇنياسىنىڭ بۇ

ئەتىقە، -بۇرۇنقى ئاسارە ېلىشتىنكبولسا مۇسۇلمانالرنى ئىسالم  ەقسىتىم

باغالش ئىدى. شۇنىڭ بىلەن، ئىراققا بوتا ئىسىمالرغا قىممەت قاراشالر، 

(BOTTA AND LOYARD( مارىيىت ،)MARIET كەلدى. ئۇالر )

اق قۇرۇپ چىقتى. ئۇالرنى بۇند ۇزېيلىرىنىمئەتىقە ۋە ۋەتەن -ئاسارە ەدىمكىق

 -اسارە ئ ەۋنپىرئقىلىشى ئەجەبلىنەرلىك ئىش ئەمەس. يەھۇدىي روكىفلىر 

چىقىدىغان  ېتىشتۈرۈپيئەتىقە تەتقىقاتچىلىرىنى -ۋە ئاسارە ۇزېينىمئەتىقە 

قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئون مىليون دولالر سەرپ قىلدى. بىز  ۇتئىنستىت

ئەتىقە -اسارەئ ەدىمكىقپەلەستىنگە  يەنىڭەنگلىئ ېيىنكبۇالرنى بىلگەندىن 

ماددىلىق 33ئادەتلەر ھەققىدە تۇنجى يىلى ئىجرا قىلىنىدىغان -ۋە ئۆرۈپ

قانۇن بەلگىلەپ بەرگەنلىكىنىڭ سىرىنى بىلەلەيمىز. غەربنىڭ بۇنداق 

قىلىشىدىكى سەۋەب بولسا پەقەتال مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالمى بىلەن بولغان 

شالش، ھەمدە مۇسۇلمانالرنى دىندىن يىراقالشتۇرۇپ، مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈپ تا

بۇرۇنقى   تىنېلىشئىسالم كئالقىنىدا ئوينىتىشقا قادىر بولۇش ئۈچۈن ئۇالرنى 

 جاھىلىيەتكە باغالش ئۈچۈن ئىدى.

 

 ئىراندا

سوپىالر ۋە بەھلەۋىي ھۆكۈمىتى ئىسالم دۇنياسى بىلەن بولغان ئاالقىسىنى 

ئىچىدىكى ئەرەبلەردىن پارسالر كۈمىتى ئۈزۈشكە باشلىدى. بەھلەۋىي ھۆ

-انش ەدىمكىقئىراننىڭ  ېمىيەئاكادقۇردى. بۇ  ېمىيەئاكادقۇتۇلۇش ئۈچۈن 



 ھەرىكىتى ئەرەب مىللەتچىلىكھازىرقى زامان 

177 
 

مەيدانغا  ېڭىدىنيمەزھىپى  ەردۇشتزقويۇشقا باشلىدى.  ۇرىغائوتتشەرىپىنى 

 ېڭىي. ېرىشتىئچىقىپ، سەبئى ۋە شەمسى شەھەرلىرىدە يۇقىرى مەرتىۋىگە 

ئۇسلۇبتا سېلىنىشقا باشلىدى. شاھ مۇھەممەد رىزا ئىمارەتلەر قەدىمكى 

 قۇرغان كورشىقا بىر ئەسىر ئۆتكەنلىكىنى ېرىيەسىنىپارس ئىمپبەھلەۋىي 

مۇناسىۋىتى بىلەن كاتتا مۇراسىم ئۆتكۈزدى. ئىراندا يەنە باشقا  ەشخاتىرىل

مىللەتچىلىك ھەرىكەتلىرى قوزغىلىشقا باشلىدى. مەسىلەن: بەلۇش، كورد، 

 مىللەتچىلىك ھەرىكەتلىرى ھەرىكەتكە ئۆتتى... ئەرەب...

 

 ئىراقتا

 ىلىكىگەەتچمىللباشلىدى. بەزىلەر ئەرەب  ېلىشقائئىراقتا يۇرتۋازلىق ئەۋج 

دەۋەت قىلسا، بەزىلەر كورد مىللەتچىلىكىگە دەۋەت قىلدى. بەزىلەر تۈرك 

ىگە كدەۋەت قىلسا، بەزىلەر ئەشۇرىيە، كەلدانىيە مىللەتچىلى ەتچىلىكىگەمىلل

 دەۋەت قىلدى... 

 ھىندىستاندا

 

باشلىدى.  ھىندىالر   ېلىشقائئەۋج  ەزھەپچىلىكىمھىندىستاندا ھىندى 

ھىندى دىنىدىن پەخىرلىنىشكە ۋە مەككىدىكى زەمزەم قۇدۇقىدىن 

چىقىدىغان زەمزەم سۈيىنى چەكلەپ، جەنجا دەرياسىدىن ئىچىشكە ھەمدە 

ن ھىندى قەھرىمانلىرىنى ئوخشىغا ېگەنگەد)بەھىيم ئەرجۇن، رامھا( 

مەدھىلەشكە، ئەرەب پەتھىلىرىنى مۇستەملىكە قىلىش، قۇل قىلىش، 

 ئىشغال قىلىۋالغانلىق دەپ سۈپەتلەشكە باشلىدى.  ېمىنلىرىنىزغەربنىڭ 
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 وردانىيە ۋە پەلەستىندەيئى

 

 ەرىپىنىش-قەبىلىلەرنىڭ شان ەدىمىقۋە پەلەستىندە  ەئىيوردانىي

ئىيوردانىيەنىڭ شەرقىدىكى شىمال ۋە جەنۇب  باشلىدى. ەدھىيەلەشكەم

 قەبىلىلىرى بىلەن پەلەستىنلىكلەر ئارىسىدا يۇرتۋازلىق ھەرىكىتى قوزغالدى... 

 ېيتقان:ئھەقىقەتەن، اللە راست 

()135 

شۈبھىسىزكى، ئالالھ بىلەن ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن قارشىالشقۇچىالر  »

 « ئەڭ خار ئىنسانالر قاتارىدىدۇر

(           

)136 

كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، ئۇنىڭ ھاياتى تار )يەنى  »

 «خاتىرجەمسىز( بولىدۇ، قىيامەت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز

                                                           
 20سورة المجادلة 135 

 524 طەسورة 136 
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ا قىلىچ بىلەن ئەۋەتىلدىم. رىزقىم نەيزەمنىڭ مەن قىيامەتنىڭ ئالدىد»

-سايىسى ئاستىدا قىلىندى. ئەمرىمگە خىالپلىق قىلغان كىشىلەر خار

مەھكۇم قىلىندى. كىمكى بىر قەۋمگە ئوخشىۋالىدىكەن، ئۇ  ەبۇنلۇققاز

 .« ېتىدۇكشۇالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ 

1

2
3
4
5) 

ئون  ۇرۇھىدىكىگمۇھاجىرالر  ېنىدىكىيمەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ »

ئىدىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە يۈزلىنىپ ئونىنچىسى كىشىنىڭ 

! بەش خىسلەت بار؛  ۇرۇھىگ: ئى مۇھاجىرالر  ېدىدتۇرۇپ مۇنداق 

پاناھلىق  ېغىنىپسسىلەرنىڭ بۇ خىسلەتلەرگە چۈشۈپ قېلىشىڭالردىن اللەغا 

 تىلەيمەن. ئۇالر تۆۋەندىكىچە:

                                                           
 البخاري 137 
 الذي رواه ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر مرفوعا  138  
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ىكەن، بولىدئاشكارا پاھىشىلەر -زىنائاشكارا -بىر قەۋمنىڭ ئىچىدە ئوچۇق-3

ۆرۈلۈپ ئۈممەتلەر ئىچىدە كئىلگىرىكى تارقىلىدۇ.  ېسىلىكئۇالر ئىچىدە ۋابا 

 تارقىلىدۇ.   ېسەللەركاقمىغان ساقايماس ب

ېرىدىكەن، ئۇالر قۇرغاقچىلىققا، ئاچارچىلىققا، ببىر قەۋم تارازىدا كەم -3

 ھاكىمالرنىڭ زۇلۇمىغا دۇچار بولىدۇ. 

-قىلىدىكەن، اللە ئۇالردىن ۋە چارۋا ېخىللىقب ېرىشتىنببىر قەۋم زاكات -1

 مالالردىن يامغۇرنى توختىتىۋالىدۇ. 

ەۋم ئەھدىسىگە ۋاپا قىلمايدىكەن، اللە ئۇالرغا دۈشمىنىنى ھۆكۈمران بىر ق-3

قىلىپ قويىدۇ. شۇنىڭ بىلەن، بۇ زالىمالر ئۇالرنىڭ قوللىرىدىكى بارلىق 

 تارتىۋالىدۇ. ۈلكىنىم

بىر قەۋمنىڭ ئىماملىرى  اللە كىتابىدا نازىل قىلغان شەرىئەت بويىچە ھۆكۈم -3

 «ق ئازابقا دۇچار قىلىدۇ.قىلمايدىكەن، اللە ئۇالرنى قاتتى

... 

بىز اللەغا بەرگەن ئەھدىمىزگە ۋاپا قىلمىغان ئۈممەتمىز. شۇڭا، اللە بىزگە  

دۈشمەنلىرىمىزنى ھەممە تەرەپتىن ھۆكۈمران قىلىپ قويدى. خەلقئارالىق 

 ېلىۋاتىدۇ..ك ۇرۇلۇپيوپبىزگە بىر لوقما تائامغا  ئوالشقاندەك ئىتتىپاقى كاپىرالر 

                                                           
)139( 
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سىلەرگە بارلىق مىللەتلەر بىر لوقما تائامغا ئوالشقاندەك ئولىشىپ كېلىدۇ، »

« كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟شۇ كۈنلەردە سانىمىزنىڭ ئازالپ »

، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: بەلكى شۇ كۈنلەردە سىلەرنىڭ ېيىلىگەندەد

 هللائوخشاپ قالىسىلەر،  ۆپۈككەسەلدىكى ك ،سانىڭالر كۆپ، بىراق

رغا ، سىلەرنىڭ دىلىڭالۋېتىدۇدۈشمەنلىرىڭالرنى سىلەردىن قورقماس قىلى

بوشاڭلىق دېگەن نېمە؟ دېۋىدى،  بوشاڭلىقنى تاشاليدۇ، دېدى. ساھابىلەر:

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: بوشاڭلىق دېگەن دۇنياپەرەسلىك ۋە ئۆلۈمنى يامان 

 «كۆرۈش، دېدى.

بىز شۇنداق بىر ئۈممەتكى، ھاكىملىرىمىز اللەنىڭ كىتابىنى تەرك ئەتكەن، 

ئۇالر غەرب ۋە شەرقنىڭ ئەرزىمەس كۆپۈكتەك ئەرزىمەس ئىدىيەلىرىگە 

 ۇۋاتىمىز.بولئالدانغان ئۈممەتمىز. شۇڭا، بىز قاتتىق ئازابقا دۇچار 

(

سىلەرگە بارلىق مىللەتلەر بىر لوقما تائامغا ئوالشقاندەك ئولىشىپ كېلىدۇ، »

« شۇ كۈنلەردە سانىمىزنىڭ ئازالپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بوالمدۇ؟»

ئەلەيھىسساالم: بەلكى شۇ كۈنلەردە سىلەرنىڭ ، پەيغەمبەر ېيىلىگەندەد

 هللائوخشاپ قالىسىلەر،  ۆپۈككەسانىڭالر كۆپ، بىراق سەلدىكى ك

رغا ، سىلەرنىڭ دىلىڭالۋېتىدۇدۈشمەنلىرىڭالرنى سىلەردىن قورقماس قىلى

بوشاڭلىقنى تاشاليدۇ، دېدى. ساھابىلەر: بوشاڭلىق دېگەن نېمە؟ دېۋىدى، 

بوشاڭلىق دېگەن دۇنياپەرەسلىك ۋە ئۆلۈمنى يامان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

 «كۆرۈش، دېدى.

                                                           
)140( 
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(          ) 

زالىمالر )يەنى يۇقىرىدىكى مۇناپىقالر، مۇشرىكالر( ھەقىقەتەن )ئالالھقا ۋە  »

 « ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە( قاتتىق ئاداۋەتتىدۇر

 ئاپەت جىنايى–ئىنسانغا بااليى » ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: 

اپەت تەۋبە ئ –قىلمىشى سەۋەبىدىن چۈشىدۇ. شۇنداقال، ئىنساندىن بۇ بااليى 

 . « ېتىدۇكقىلىشى ئارقىلىق كۆتۈرلۈپ 

ئاپەتلەر، -ئىنسانغا ھەرقانداق بااليى»دەيدۇ:  ۇنداقمھەسەن بەسرى 

ال سەۋەبى بىلەن ۇناھىگ... پەقەتال ئۇنىڭ  زلىكلەرەختسىبمۇسىبەتلەر، 

 «بەك كۆپتۇر..قىلىغىنى . اللەنىڭ ئىنساندىن ئەپۇ  ېلىدۇك

بىز اللەنىڭ كىتابلىرىدىن يىراقلىشىپ كەتكەنلىكىمىزنىڭ دەردىنى يەتكۈچە 

 ئەلەم،-تارتتۇق. اللەنىڭ يولىدىن ئېغىپ كەتكەنلىكىمىز ئۈچۈن دەرد

ئوقۇبەتلەرنى يۇتۇشقا مەجبۇرى بولدۇق. بىز ئۆزىمىز -تەسۋىرلىگۈسىز ئازاب

ۆلۈندۇق، بنى، تېرىغان مىللەتچىلىك ئۇرۇقلىرىنىڭ ھوسۇللىرىنى ئالدۇق. يە

 پارچىالندۇق، نۇرغۇن نەرسىلەرنى يوقاتتۇق، ئۈمۈدسىزلەندۇق، ۋەيران بولدۇق.

(                   

      )141 

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھەر يىلى بىر قېتىم ياكى ئىككى قېتىم سىنىلىدىغانلىقىنى »

)يەنى ئۇالر توغرىسىدا ۋەھيى نازىل بولۇپ، سىرلىرىنىڭ پاش 
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قىلىنىدىغانلىقىنى( بىلمەمدۇ؟ ئاندىن ئۇالر تەۋبە قىلمايدۇ )يەنى نىفاقتىن 

 { قايتمايدۇ(، ئىبرەتمۇ ئالمايدۇ

ە قايتىدىغان، قوللىرىمىزدىكى جاھىلىيەتنىڭ توغرا، بىزنىڭ اللە تەرەپك

تاشاليدىغان، ئۆزىمىزنى سائادەت يولىغا قايتىشقا  ەينەتچىلىكنىم -پاسكىنا

 دەۋەت قىلىدىغان ۋاقتىمىز كەلدى:

       

            

        

           

         

         

       

)142 

ئەگەر سىلەرگە مېنىڭ تەرىپىمدىن ھىدايەت كەلسە، كىمكى مېنىڭ »

ىمكى ك.ھىدايىتىمگە ئەگەشسە، ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئاخىرەتتە شەقىي بولمايدۇ

مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، ئۇنىڭ ھاياتى تار )يەنى خاتىرجەمسىز( 

                                                           
 521-526طە 142 
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 ئى پەرۋەردىگارىم!»ئۇ: «. بولىدۇ، قىيامەت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز

، )دۇنيادىكى چاغدا( مېنىڭ كۆزۈم  نكىەھالۋەنېمىشقا مېنى كور قوپۇردۇڭ، 

مىز ساڭا )روشەن( ئايەتلىرى شۇنىڭدەك»دەيدۇ. ئالالھ ئېيتىدۇ: « كۆرەتتىغۇ؟

كەلدى، سەن ئۇالرنى تەرك ئەتتىڭ، سەن بۈگۈن شۇنىڭغا ئوخشاش تەرك 

ھەددىدىن ئاشقان ۋە پەرۋەردىگارىنىڭ ئايەتلىرىگە ئىمان «. ئېتىلىسەن

ئېيتمىغانالرغا شۇنىڭغا ئوخشاش جازا بېرىمىز، ئاخىرەتنىڭ ئازابى تېخىمۇ 

 دىن ئىلگىرى ئۆتكەن )پەيغەمبەرلىرىنىقاتتىقتۇر، تېخىمۇ باقىيدۇر. ئۇالر

ئىنكار قىلغان( نۇرغۇن ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغانلىقىمىزنى ئۇالر ئۇقمامدۇ؟ 

ئۇالر شۇ ئۈممەتلەرنىڭ ماكانلىرىدا مېڭىپ يۈرىدۇ، ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن 

ئۇنىڭدا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار. ئەگەر پەرۋەردىگارىڭنىڭ )ئازابنى 

ن كېچىكتۈرۈشكە( قىلىۋەتكەن ھۆكمى ۋە ئالدىنئاال بەلگىلەپ قويغان ئۇالردى

 «ۋاقتى بولمىسا ئىدى، ئۇ چاغدا )ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشى( چوقۇم ئىدى

رەتتە ئاخى-ياكى اللە تەرەپكە قايتىپ، زېمىننىڭ خەلىپىسى بولۇپ، دۇنيا

-ارخ نىجاتلىققا ئىرىشىمىز؛ ياكى جاھىلىيەت قوينىغا ئۆزىمىزنى ئېتىپ،

 ئاخىرەتتە رەسۋا بولۇپ، ھاالك بولىمىز...-مەھكۇم بولۇپ، دۇنيا ەبۇنلۇققاز

 ياكى ئىسالم! ياكى ھاالكەت!...

تۆۋەندە بىز شەيخ سەفىر ئىبنى ئابدۇراھمان ئەلھەۋالىينىڭ 

 بۇ ھەقتىكى تەتقىقاتىنى ئوتتۇرىغا قويىمىز.
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  ېلىشىمىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ مەيدانغا ك
 

شەيخ سەفىر ئىبنى ئابدۇراھمان ئەلھەۋالىي 

 بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ھۆرمەت -باراۋەرلىك، ئىززەت –بىز ئىلگىرى اللەنىڭ تەۋفىقى بىلەن بىرلىك 

تۇرىغا ئوت ەرسلەرنىدھەققىدە نۇرغۇنلىغان  ۇقلىرىھوق-ياكى ئىنساننىڭ ھەق

قويغان ئىدۇق. ئەسلى ئىنسانغا اللەنىڭ ئىنسانىيەتكە پەيغەمبەر 

شتىن قۇلچىلىق قىلى ەيرىيگەغئەۋەتكەنلىكى ۋە اللەنىڭ  ەلەيھىسساالمنىئ

ۋەتكەنلىكى ھەمدە ئىنسانىيەتكە ئازاد قىلىدىغان بۇ ئۇلۇغ دىننى ئە

ئىنسانىيەت ئارىسىدىكى باراۋەرلىك ھەقىقىتىنى ۋە يەنە ئىنسانىيەت 

ئارىسىدىكى پەرقنىڭ پەقەتال تەقۋالىق بىلەن بولىدىغانلىقىنى ئۈگەتكەنلىكى 

 ئىدى. ېتەرلىكي

ۇ ب ېلىدىغانكاللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئەمرىگە تۈپتىن قارشى 

ىيەسىگە نەزەر سالغان كىشى، ئەلۋەتتە، مىللەتچىلىك، مىللەتچىلىك ئىد

 ،ئىرقى ئايرىمىچىلىق ەبىلىۋازلىق، پارتىيەۋازلىق، قۋەتەنپەرەسلىك، 

... ياكى شۇنىڭغا ئوخشىغان ئىدىيەلەر يەنى، ئىنسانىيەت  ۇرۇھۋازلىقگ

ئارىسىدىكى پەرقنىڭ پەقەتال تەقۋالىق بىلەن بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ 

 . ېلىدۇكدىننىڭ ئۇلۇغ ئاساسىغا تۈپتىن قارشى 
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 يەھۇدىيلار ئىچىدىكى مىللەتچىلىك ھەرىكىتى

ئەگەر بىز مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ ئىلگىرىكى تارىخىغا نەزەر سالىدىغان 

ىلىق ئىرقى ئايرىمىچبولساق، ئەلۋەتتە بىز بۈگۈنگە قەدەر مىللەتچىلىك ۋە 

ھەرىكەتلىرىدە ھەممىدىن بەك ھەددىدىن ئاشقان كىشىلەرنىڭ يەھۇدىيالر 

لىك ىللەتچىېھتىمال، يەھۇدىيالرنىڭ مئقىالاليمىز.  ېسھئىكەنلىكىنى 

كۆچلۈك بولۇشىدىكى سەۋەب يەھۇدىيالر  باشقا ھەددىن  ەسىنىڭئىدىي

ەممىنىڭ ھ ەسىدەساھتەربىيە -مىللەتچى مىللەتلەردىن تەلىم-ئاشقان ئىرقى

–. چۈنكى، باشقا مىللەتلەر  ېرەككئالدىغا ئۆتۈپ كەتكەنلىكىدىن بولسا 

 ىشتاېشئدىدىن ھەد –گەرچە ھەربىر مىللەت ئۆز مىللىتىگە يان باسسىمۇ 

باشقا مىللەتلەر يەتكەن چەككە يەتمىدى. بەلكى، مىللەتچىلەرنىڭ 

يەھۇدىيالرغا ئەگىشىپ مەيدانغا چىققان ئىدى. مەسىلەن:  ۆپىنچىسىك

نازىيە مىللەتچىلىك ھەرىكىتى ۋە ئىتالىيەدىكى فاششىزىم  ېرمانىيەدىكىگ

كىتى ك ھەرىمىللەتچىلىك ھەرىكىتىگە ئوخشاش... چۈنكى، بۇ مىللەتچىلى

 ئىدى. ۇچرىغانئيەھۇدىيالرنىڭ تەسىرىگە ناھايىتى بەك 

ك ھەرىكەتلىرىدە ھەممىدىن بەئىرقى ئايرىمىچىلىق توغرا، مىللەتچىلىك ۋە 

ھەددىدىن ئاشقان كىشىلەرنىڭ يەھۇدىيالردۇر. اللە بۇ ھەقتە قۇرئاندا مۇنداق 

 دەيدۇ:

ب ك ْم ِبذ ن وِبك ْم َأبْ َناء  اللَِّه َوَأِحبَّاؤ ه  ق ْل فَ ))َوقَاَلِت اْليَ ه ود  َوالنََّصاَرى َنْحن   ِلَم ي  َعذِب
 [81َبْل َأنْ ت ْم َبَشٌر ِممَّْن َخَلَق   ]المائدة:

بىز ئالالھنىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز )يەنى ئاتا ال »يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر: »

« رمىزۇبالىدەك يېقىنمىز( ۋە )بىز ئالالھنىڭ دىنىدا بولغاچقا( دوستلىرىد

ئۇنداق بولسا( ئالالھ نېمە ئۈچۈن سىلەرگە گۇناھىڭالر »)دېدى. ئېيتقىنكى، 
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بەلكى سىلەر باشقا كىشىلەرگە ئوخشاش ئالالھ « تۈپەيلىدىن ئازاب قىلىدۇ؟

 «...ياراتقان ئىنسانسىلەر

بىز ئالالھنىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز )يەنى »يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر: ھەقىقەتەنمۇ، 

 اللەنىڭدەك يېقىنمىز( ۋە )بىز ئالالھنىڭ دىنىدا بولغاچقا( ئاتا ال بالى

 ... دەپ داۋا قىلىشىدۇ.«دوستلىرىدۇرمىز

ئۆزلىرىنى اللەنىڭ تالالنغان بەندىلىرى.. دەپ داۋا  يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر

 قىلىشىدۇ. اللە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

َنا ِفي اأْل مِبيِبيَن َسِبيٌل   ]آ  [57ل عمران:))لَْيَس َعَلي ْ

ئۈممىلەرنىڭ مېلىغا خىيانەت قىلساق بىزگە گۇناھ بولمايدۇ )يەنى »ئۇالر: »

 «دېدى« بىزنىڭ دىنىمىزدا بولمىغانالرنىڭ ماللىرى بىزگە ھارام ئەمەس(

ه ْم َمْن ِإْن تَْأَمْنه  ِبِديَناٍر ال ي  َؤدِبِه ِإلَْيَك   ]آل عمران:  [57))َوِمن ْ

ەرمۇ باركى، ئۇنىڭدا بىر دىنار ئامانەت قويساڭمۇ ئۇالردىن يەنە بەزى كىشىل»

ئۇنىڭ بېشىدا تۇرمىغىچە )يەنى قايتا ال قايتا سۈيلىمىگىچە( ئۇنى ساڭا 

 «قايتۇرۇپ بەرمەيدۇ. 

ۇ. يدسابالېھھاالل  ەزلىرىگۆئباشقا مىللەتلەرنىڭ ماللىرىنى يەھۇدىيالر 

لىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ مالباشقا مىللەتلەر ساۋاتسىزالر  دىنيەھۇدىيالرچۈنكى، 

 يەھۇدىيالرغا ھااللدۇر.

نىڭ بىر ، ئۇالر ئىچىدە تەۋراتمىللەتچىلىك ھەرىكىتىبۇ يەھۇدىيالر ئىچىدىكى 

بۇرمىالپ، ئۆزگەرتكەنلىكتىن پەيدا بولغان باتىل  ېكىستلىرىنىتقىسىم 

چۈشەنچىلەردىن ياكى يەھۇدىيالرنىڭ توقۇپ چىققان ۋە ئۇالر ئەگىشىۋاتقان 

 قا ئەگەشكەنلىكتىن پەيدا بولغان ئىدى.« تىلمۇد»چوڭ كىتابى ئەڭ 
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دە تەسىرىدە يەھۇدىيالردا شۇنداق ئەقىئايرىمىچىلىق مىللەتچىلىك ۋە ئىرقى 

...  ېرەككشەكىللەندىكى، ئۇالر پەيغەمبەر بەنى ئىسرائىل ئىچىدىن چىقىشى 

دەپ جۆيلىشتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 ېگەندەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلىشىنىڭ سەۋەبىنى زىننەتلەپ: ئۇ پ

ئۇممىيلەر )يەنى، ساۋاتسىزالر( نىڭ قاتارىدىن دەپ جۆيلۈشتى. شۇ سەۋەبتىن 

 دە مۇنداق دەيدۇ:جۇمۇئەاللە سۈرە 

ل و َعَلْيِهْم آيَاتِهِ َوي  زَ  ه ْم يَ ت ْ يِهْم َوي  َعلِبم ه م  ))ه َو الَِّذي بَ َعَث ِفي اأْل مِبيِبيَن َرس والً ِمن ْ كِب
 [2اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكان وا ِمْن قَ ْبل  َلِفي َضالٍل م ِبيٍن   ]الجمعة:

ئالالھ ئۈممىلەرگە )يەنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى ئۇقمايدىغان ئەرەبلەرگە( »

ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر پەيغەمبەرنى )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى( 

)يەنى پەيغەمبەر( ئۇالرغا قۇرئان ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىدۇ،  ئەۋەتتى، ئۇ

ئۇالرنى )گۇناھالردىن( پاك قىلىدۇ، ئۇالرغا كىتابنى )يەنى قۇرئاننى( ۋە 

ھېكمەتنى )يەنى پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىنى( ئۆگىتىدۇ، گەرچە ئۇالر ئىلگىرى 

 «ئوچۇق گۇمراھلىقتا بولسىمۇ

دىغان بۇ ھەقىقەتنى ناھايىتى روشەن بايان قىلماي ېتىراپئقۇرئان يەھۇدىيالر 

 قىلىپ بىرىدۇ:

َفاراً   ))َمَثل  الَِّذيَن ح مِبل وا الت َّْورَاَة ث مَّ َلْم َيْحِمل وَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمل  َأسْ 
 [7]الجمعة:

تەۋراتنى كۆتۈرۈشكە )يەنى ئەمەل قىلىشقا( تەكلىپ قىلىنغان، ئاندىن ئۇنى »

)يەنى تەۋرات بېرىلگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا تەكلىپ  كۆتۈرمىگەنلەر

بولسىمۇ، ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغان ۋە ھىدايەتتىن پايدىالنمىغان يەھۇدىيالر( 

خۇددى كىتاب يۈكلەنگەن ئېشەككە ئوخشايدۇ )يەنى پايدىلىق چوڭ ال چوڭ 

ق اكىتابالرنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان، چارچاشتىن باشقا، ئۇالردىن ھېچقاند
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پايدىلىنالمايدىغان ئېشەككە ئوخشايدۇ(، ئالالھنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان 

 «قەۋمنىڭ مىسالى نېمىدېگەن يامان! ئالالھ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ

ەزلى بەرگەن بۇ ف (الرغائۈممىلەرگە )يەنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى ئۇقمايدىغان

ىغان ئۈچۈن تالل كمىتىېھ زۆئرنى . اللە ئۇالرۇكمىتىدېھمەرھەمىتى اللەنىڭ 

ئىدى. ئۇالر ئىچىدىن پەيغەمبەر چىقمىدى؛ چۈنكى، ئۇالرنىڭ ئەھۋالى 

 مۇشۇنداق بۇزۇلغان ئىدى. 

 [7))َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمل  َأْسَفاراً   ]الجمعة:

)يەنى تەۋرات بېرىلگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا تەكلىپ بولسىمۇ، ئۇنىڭغا »

قىلمىغان ۋە ھىدايەتتىن پايدىالنمىغان يەھۇدىيالر( خۇددى كىتاب ئەمەل 

يۈكلەنگەن ئېشەككە ئوخشايدۇ )يەنى پايدىلىق چوڭ ال چوڭ كىتابالرنى 

ئۈستىگە ئارتىۋالغان، چارچاشتىن باشقا، ئۇالردىن ھېچقانداق 

 «پايدىلىنالمايدىغان ئېشەككە ئوخشايدۇ(

دە شىشكە ئەڭ ھەقلىق كىشىلەر ھەميەھۇدىيالر ئۆزلىرىنى پەيغەمبەرگە ئەگى

ئۆزلىرىنىڭ غەيرىدىكى مىللەتتىن پەيغەمبەر كەلمەيدۇ دەپ ئويلىسىمۇ، 

 بىراق، پەيغەمبەر ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن چىقمىدى.

 يەتتىكى، ېرىپبشۇنىڭ بىلەن، ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىكى شۇ دەرىجىگە 

بولسۇن ياكى ناساراالر باشقا مىللەتلەر مەيلى ئۇ مىللەت يەھۇدىيالر 

لسۇن قىلغۇچىالر بو تىقادېئمۇسۇلمانالر بولسۇن ياكى باشقا ھەرقانداق دىنغا 

اللەنىڭ تالالنغان بەندىلىرى يەھۇدىيالرنىڭ مىنىدىغان  ممىسىەھئۇالرنىڭ 

! اللە يەھۇدىيالردىن باشقىالرنى يارىتىلغانئېشىكى بولۇش ئۈچۈن 

يەھۇدىيالرنىڭ شەكلىدە بارلىققا كەلتۈرمەيدۇ. يەھۇدىيالر دەيدۇكى، مانا بۇالر 

يەھۇدىيالرنىڭ باشقا مىللەتلەردىن پايدىلىنىشى ئۈچۈن، اللەنىڭ 

... بىراق، يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزلىرى رۇمىتىدەرھەميەھۇدىيالرغا ئاتا قىلغان 

،  كىنېلۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھايۋاناتالرغا ئوخشايدۇ...  ، خىچىر، تۆگە كەشېئ
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اللە ئۇالرنى يەھۇدىيالرنىڭ باشقا مىللەتلەردىن خالىغانچە پايدىلىنىشى 

ئۈچۈن، يەھۇدىيالرنىڭ سۈرىتىدە ياراتقان. شۇڭا، يەھۇدىيالردىن باشقا 

ردىن المىللەتلەر ۋە ئۇالرنىڭ ماللىرى يەھۇدىيالرغا ھاالل بولۇپ، يەھۇدىيالر بۇ

 ھىچبىرىدە قىلچە سىقىلىپ قالمايدۇ!

الر توقۇپ ياكى ئۇ ېكىستلىرىدىنتبۇالرنىڭ ھەممىسى بۇرمىالنغان تەۋراتنىڭ 

توقۇلما كىتابتىن پەيدا بولغان بولۇپ، اللە قۇرئاندا  ېگەندچىققان تىلمۇد 

 ئۇالرنىڭ تەۋراتنى ئۆزگەرتكەنلىكىنى بايان قىلغان.

 گەرتكەن جۈملىلەرنىڭ بىر قىسمى تۆۋەندىكىچە:يەھۇدىيالر ئۆز ەۋراتتىكىت

اللە كىشىلەرنى تەۋراتتا نازىل قىلىنغان ئون ۋەسىيەتكە بۇيرىدى: ئادىللىقنى 

وغرىلىق ئ، زىنا قىلماسلىققا،  ېرىشكەب ۆلچەپئبەرپا قىلىشقا، تارازىدا تولۇق 

 قىلماسلىققا... بۇيرۇدى.

: يەھۇدىيالر  ېدىدبۇالرنى ئۆزگەرتتى. ئۇالر مۇنداق  ەھۇدىيالريبىراق،  

 ېگەند« كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ئوغۇرلىماڭالر»ۆلچەنمەيدۇ. ئتارازىدا 

 رتتى. دەپ ئۆزگە« يەھۇدىيالرنىڭ ماللىرىنى ئوغۇرلىماڭالر»مەزمۇنالرنى، ئۇالر 

مەزمۇنالرنى، ئۇالر  ېگەند« بىر جاننى ئۆلتۈرمەڭالر»يەھۇدىيالر: 

دەپ ئۆزگەرتتى... مانا ئۇالر تەۋراتنى ئۆز « ۆلتۈرمەڭالرئۇدىيالرنى يەھ»

 مەنپەئەتىگە خىزمەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن مۇشۇنداق ئۆزگەرتتى. 

،  ېلىپككەلسەك، تىلمۇد مەيدانغا  باشقا كىتابلىرىغا ەھۇدىيالرنىڭيئەمما، 

ر ئەگە»تەۋراتنى مۇكەممەل ئۆزگەرتىپ چىقتى. تىلمۇد شۇنداق دەيدۇكى: 

يەھۇدىيالردىن باشقا مىللەتلەردىن بولغان بىر كىشى بىر ئازگالغا چۈشۈپ 

كەتسە، سەن ئۇنى قۇتقازمىغىن، بەلكى، قادىر بولساڭ، ئۇنىڭ ئۇ ئازگالدىن  

 چىقالماسلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۈستىگە تاش تاشلىغىن!
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يەھۇدىيالردىن باشقا مىللەتلەردىن بولغان بىر كىشى بىر قۇدۇققا ئەگەر  

جايغا چۈشۈپ  رقانداقەھچۈشۈپ كەتسە؛ ياكى سۇغا غەرق بولسا؛ ياكى 

كەتسە... سەن ئۇنى مەڭگۈ قۇتقازمىغىن! چۈنكى، ئۇ سىنىڭ 

 «دۈشمىنىڭدۇر!

 بۇنداق ئايرىمىچىلىق قاتتىق دۈشمەنلىككە ئىلىپ بارىدۇ. چۈنكى، تىلمۇد

ا  بولۇپ، يەھۇدىيالرنى بابىلدا  يەنى، ئىراقت ېزىلغانيبابىلدا  يەنى، ئىراقتا 

ڭ ھۆكۈمرانلىقىنى تەسۋىرلەيتتى. چۈنكى،   143ئەسىر قىلغان ئاشۇرىيالرنى

يەھۇدىيالر ئەسىرگە چۈشكەن مەزگىللەردە ئۇالردا يۇقىرى مەرتىۋىگە 

ر دى. ئۇالتۇيغۇسى شەكىللەنگەن ئىدى. اللە ئۇالرنى تاللى ېرىشىشئ

 بۇتپەرەس مۇشرىكالر ئىدى.

ا چىقتى. تىلمۇدق ېزىپييەھۇدىيالر مانا مۇشۇنداق شارائىتتا تىلمۇدنى  

روھى، كىبىرلىك، بارلىق مىللەتلەرنى ھەقىر  ېرىشىشئئۈستۈنلۈككە 

سانايدىغان ھەمدە ئۇالرغا قاتتىق ئاداۋەت تۇتىدىغان.. رەزىل روھالر 

نىڭ نەزىرىدە ئۆزىدىن باشقا مىللەتلەرنىڭ سىڭدۈرۈلگەن ئىدى. يەھۇدىيالر

 قىممىتى، ۋە ھۆرمىتى يوق ئىدى.  ەدىرق ېچقانداقھ

مۈلۈكىنى -شۇنداقال، يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنى ئەسىر ئالغان، قاتتىق باسقان، مال

قىلغان، ئەزىيەت يەتكۈزگەن، قاتتىق ئازابلىغان كىشىلەرنىڭ تاراج -تاالن

قىممىتى يوق دەپ قارايتتى. يەھۇدىيالر مانا - ەدىرقھۆرمىتى، ۋە  ېچقانداقھ

 چىقتى. ېزىپيمۇشۇنداق ئىنتىقام روھى بىلەن تىلمۇدنى 

ڭدىن ۋە ئۇنى ۋروپايايەھۇدىيالر بابىل شەھرىدىن ئەسىرلىكتىن قۇتۇلۇپ،  

ېيىن، ناساراالر يەھۇدىيالرنى قاتتىق كباشقا شەھەرلەرگە ئورۇنالشقاندىن 

ا غان ئىدى. چۈنكى، ناساراالر يەھۇدىيالرنى ئىسقاتتىق ئېكىسپىالتسىيە قىل

 ېساباليتتى. ناساراالرنىڭ نەزىرىدە ئىيساھئۆلتۈردى دەپ  ەلەيھىسساالمنىئ

                                                           
 يىلىدىن باشلاپلا خىرستىئان دىنىغا ئىتىقاد قىلىدىغان نۇه ئەلەيهىسسالامنىڭ-5ئاشۇرىيلار مىلادىنىڭ 143 

 نەسلىدىن بىر تەبىقەدۇر.ئوغلى سامنىڭ 
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دە . شۇڭا، يەھۇدىيالر ناساراالرنىڭ نەزىرى ېسابلىناتتىھئەلەيھىسساالم ئىالھ 

 رئىالھنى ئۆلتۈرگەن، كىرىسقا ئېسىپ، قەتلى قىلغان، يالغانغا چىقارغانال

 خىل ئازابالش-يەھۇدىيالرنى ئازابالشتا خىلمۇناساراالر .  ېسابلىناتتىھ

ئۇسۇللىرىنى ئىشلەتكەن ئىدى. شۇڭا، يەھۇدىيالرنىڭ تىلمۇدقا بولغان 

ئاشقان ئىدى. يەھۇدىيالر تىلمۇدتا ئىيسا  ېخىمۇتئىشەنچىسى 

، ئۇنى قۇنۇچلۇق، قەبىھ ئىبارىلەرنى يازاتتى. بىراقورقئەلەيھىسساالم ھەققىدە 

قويمايتتى. چۈنكى، تىلمۇد يەھۇدىيالرنىڭ ئەڭ چوڭ  ۇرىغائوتتئاشكارا 

كىتابى ئىدى. يەھۇدىيالر ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىسمىنى تىلغا  ەخپىيم

تلەرنى بەلگە ياكى چىكى ەخپىيمئالماسلىق ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ ئورنىغا 

غا ىلمۇدنى يەھۇدىيالرقويۇپ قوياتتى. بىراق، يەھۇدىيالرنىڭ ئالىملىرى ت

ئوقۇپ بەرگەندە مەقسەت قىلىنغۇچى )خىرىستىئانالر ياكى ئىيسا( مۇنداق 

 ۋروپانىڭاييەھۇدىيالرنىڭ ئالىملىرى  ېيىنكدەيتتى. بىر مەزگىلدىن  -دەيدۇ 

 ېڭەيدى.كسىرتىغا 

يەھۇدىيالر ھازىرمۇ باشقا مىللەتلەرگە مۇشۇنداق روھ بىلەن قارايدۇ!!! شۇنىڭ 

ەرقانداق بىر مىللەت يەھۇدىيالرغا ھەرقانداق قىممەتلىك ئۈچۈن، ھ

نەرسىلەرنى بەرسۇن ... ھەمدە ئۇالر بىلەن بىر سەپتە تۇرسۇن... يەھۇدىيالر 

ئالمايدۇ. چۈنكى، يەھۇدىيالر باشقا  ېتىبارغائ ېچقانداقھبۇنداق مىللەتنى 

يدۇ. ېسابالھھەرقانداق مىللەت ئىگە بولغان مۈلۈكنى يەھۇدىيالرنىڭ مۈلكى 

 ۇنلسقىيەھۇدىيالردىن باشقا كىشىلەر يەھۇدىيالر بىلەن بىرگە ھەرىكەت 

ياكى ئۇالرغا ياخشىلىق قىلسۇن... پەزىلەتلەر يەھۇدىيالر ئۈچۈن بولىدۇ. 

دۇ. كىمكى ېسابلىنىھچۈنكى، يەھۇدىيالر بۇ ياخشىلىقالرنىڭ ئەسلى ئىگىسى 

 ەدىرق ېچقانداقھشىلەرنىڭ يەھۇدىيالرغا دۈشمەنلىك قىلىدىكەن، ئۇنداق كى

 ھەددىدىن ئاشقان مىللەتچى ۋروپادىكىياقىممىتى بولمايدۇ... مانا بۇالردىن 

 بىلەلەيسىز!!! بۇ مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ ەسىنىئىدىييەھۇدىيالرنىڭ 

 ئەڭ مۇھىملىرى نازىيە مىللەتچىلىك ھەرىكىتىدۇر. 
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 ىەتلىرمىللەتچىلىك ھەرىك ۋروپادىكىيا

ئەسلى  ىڭېلىشنكبارلىققا  ەسىنىڭئىدىيمىللەتچىلىك  ۋروپاداياى بىز ئەمد

مىللەتچىلىك ھەرىكىتىدۇر.  144مەنبەسىگە نەزىرىمىزنى ئاغدۇرىمىز؛ نازىيە 

قاتتىق تەسىر كۆرسەتكەن ئىدى. بۇنداق  ەھۇدىيالرغايبۇ ھەرىكەت 

مۇتلەق مىللەتچىلىك ھەرىكىتى  ۋروپاداياسەۋەب، ئىلگىرى  ۇشتىكىبول

تونۇلمىغان ئىدى. بەلكى، ئوتتۇرا ئەسىر تارىخچىلىرى ئاتىغاندەك، پۈتكۈل 

ئامىلە بىرى بىلەن مۇ-دۇنيادا دىن ئاساسى ئورۇندا تۇراتتى. كىشىلەرنىڭ بىر

قىلىشىش قائىدىسى دىن ئاساسىدا بوالتتى. ئىنسانالرنىڭ سورىشىدىغان 

 ىن توغرىسىدا بوالتتى؛ چۈنكى، ئۇ ئىنسان ياكىد ۆپىنچىسىك ڭسوئاللىرىنى

ياكى يەھۇدىي ياكى مەجۇسىي... ئىدى. ئەمما، خىرىستىيان مۇسۇلمان ياكى 

ىر نەرسە بئىككىنچى مىللەتچىلىك، ئىرقى ئايرىمىچىلىق دىندىن كىيىنكى 

ىك ، شەرقتە، ھەربىر ئورۇندا مىللەتچىل ۋروپاداياېلىناتتى. ئ ېتىبارغائقاتارىدا 

مەيدانغا چىقىشتىن بۇرۇن ئىشالر مانا مۇشۇنداق دىن ئاساسىدا  ەسىدىيئى

 داۋام قىلماقتا ئىدى. 

 

مىللەتچىلىك ئىدىيەسى ۋەتەنپەرۋەرلىك شەكلىدە ئوتتۇرىغا چىققان ھەمدە 

بۇ مىللەتچىلىك ئىدىيەسى فىرانسىيەلىكلەر ئۇنى ئەركىنلىكىنىڭ ئاچقۇچى، 

ئادالەت، ھازىرقى زامان مەدەنىيىتىنىڭ باراۋەرلىك، -نۇرلۇق قۇياش، بىرلىك

باشلىنىشى دەپ داۋا قىلىۋاتقان فىرانسىيە ئىنقىالبنىڭ كۆرۈنۈشىدە بارلىققا 

كەلدى. دەل فىرانسىيە ئىنقىالبى مەيدانغا كەلگەن ۋاقىتتا، بۇ ئىنقىالبنىڭ 

بولمىدى. بەلكى، بۇ ئىنقىالب ۋەتەنپەرۋەرلىك  ېرىخاراكتدىنى  ېچقانداقھ

                                                           
 گىتلىر قوماندانلىقى ئاستىدىكى سوتسىيالىستىك مىللەتچىلىك پارتىيىسى.-نازىيە144 
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الدى. بۇ ئىنقىالب شۇنداق دەيدۇ: بارلىق كىشىلەر  ۋەتەندە تۈسىنى ئ

 باراۋەردۇر. كىشىلەرنىڭ دىنلىرى، ئەقىدىلىرى، مىللەتلىرىگە قارالمايدۇ...

يات  ڭىچەېيبۇ مىللەتچىلىك ئىدىيەسى غەرب ياكى شەرقتىكى كىشىلەرگە 

. ەرقلىنەتتىپبىرىدىن -تۇيۇلدى. چۈنكى، كىشىلەر دىنى بىلەنال بىر

ھەرقانداق ئىنسان دىنى بىلەن باشقا كىشىلەردىن پەرقلىنەتتى. ئەگەر دىنى 

 ئوخشىمىسا، ئۇنى كەمسىتەتتى.

ك  ، فىرانسىيە ئىنقىالبىنىڭ ئىدىيەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ مىللەتچىلى ېكىنل

ئىدىيەسىدىكىلەر بارلىق شارائىتالردا دىنغا ئادەتلىنىپ كەتكەن ئىدى. ئۇالر 

مەيدانغا كەلگەن ھەمدە دىنىي  ۋروپاداياۋە  ەسىئىدىين يۇنا ەدىمكىق

ىلىۋاتقان ئاستا يىت-ئاستا ېيىنكمەيدانغا كەلگەندىن  ەرىكەتلىرىھئىسالھات 

مىللەتچىلىك ئىدىيەسىنى قوبۇل قىلغان ئىدى. بىراق، دىندىن خالى بولغان 

 بۇ ئىدىيە مىللەتنى ۋەتەن ئاساسى ئۈستىگە توپلىدى.

 ۋدىگەەبىر گتلەردە ۋەتەنپەرەسلىك بىلەن مىللەتچىلىك نۇرغۇنلىغان دۆلە

ئايلىنىپ كەتكەن ... يەنە نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەر ۋە تەشكىالتالردا 

. مىسال ۇمالشقانئومۋەتەنپەرەسلىككە قارىغاندا مىللەتچىلىك كەڭ دائىرىلىك 

ېيتساق: ئەرەب دۆلەتلىرىدە  ۋەتەنپەرەسلىك ئۇقۇمى مىللەتچىلىك ئقىلىپ 

مىغا قارىغان تار دائىرىدە تارقالغان. مەسىلەن: ئەرەب دۆلەتلىرىدە مىسىر ئۇقۇ

ۋەتەنپەرەسلىكى...  ۇرىيەسۋەتەنپەرەسلىكى، ئىراق ۋەتەنپەرەسلىكى، 

 ، بۇالرنىڭ ېكىنلبۇالرنىڭ ھەممىسى ۋەتەنپەرەسلىك ھەرىكەتلىرىدۇر. 

نى ئۆز ىەنى، ئەرەب مىللەتچىلىك ھەرىكىتھەممىسىنى بىرال مىللەتچىلىك ي

 .ئىچىگە ئالىدۇ

، بەزى دۆلەتلەرنىڭ مىللەتچىلىكى ۋەتەنپەرەسلىك ھەرىكىتىدۇر.  ېكىنل 

، ياپونىيە، فىرانسىيە... ئۇالر بىر زېمىندا ياشايدۇ، بىر  ېرمانىيەگمەسىلەن: 

ماكاندا، بىر تىلدا سۆزلىشىدۇ؛ ئۇالرنىڭ تارىخى بىردۇر.. بۇالرنىڭ 

 ۋەتەنپەرەسلىكتۇر.مىللەتچىلىكى 
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ۋەتەنپەرەسلىك بولسا مىللەتچىلىك ھەرىكىتى بىلەن ماس قەدەمدە 

قىلدى. شۇڭا، فىرانسىيە  ەرەققىيتخىل ھالەتتە -بىرلەشكەن ۋە خىلمۇ

ئىنقىالبى ۋەتەنپەرەسلىك ئىنقىالبى ياكى مىللەتچىلىك ئىنقىالبى 

للەتچىلىك باشقا مى ۋروپادايا ېيىنكئىنقىالبىدىن  ەفىرانسىيېسابلىنىدۇ. ھ

دىنى  يىنېكباشلىدى. بۇ ئىنقىالبتىن  ېلىشكەكھەرىكەتلىرىمۇ بارلىققا 

 ېنارتمپارچىلىغان تۇنجى ئامىل بولسا،  ۋروپانىيائۇرۇش باشلىنىپ كەتتى. 

نىڭ دىنىخىرىستىيان لوسىر ۋە كالفىن ھەمدە ئۇالر بىلەن بىرگە بولغان، 

ىنىنى د پىروتستانت مەزھىپىدىن  نېسابلىنىدىغاھتۈزۈتىلگەن مەزھىپى دەپ 

بارلىققا كەلتۈرگەن كىشىلەرنىڭ قوماندانلىقىدىكى دىنىي ئىسالھات 

پاپاغا ى داھىيسرۇمدىكى كاتولىك دىنىنىڭ  ېگەنپىروتستانت دھەرىكىتىدۇر. 

مەنىنى  ېگەندقارشى چىققان ياكى ئۇالرغا قارشى پاكىت كەلتۈرگەن 

قارشى ھۆججەت  ېڭىلىقالرغايكەلگەن ۈرىدۇ. ئۇالر دىندا بارلىققا بىلد

ق ، ئۇالر ئاساسلى ېكىنلكەلتۈردى. ئۇالر دىننى توغرىلىماقچى بولۇشتى. 

مەسىلىلەرنى ھەل قىاللمىدى. ئۇالر ئۈچلۈك ئەقىدىسىنى توغرىالپ، 

 ېگەندتەۋھىدنى بارلىققا كەلتۈرەلمىدى ھەمدە ئىيسا اللەنىڭ ئوغلى 

ى... يەنە ېيەلمىددبەندىسى ۋە ئەلچىسى ئەقىدىنى تۈزۈتۈپ، ئىيسا اللەنىڭ 

باشقا ئىشالرنىمۇ ئۆزگەرتەلمىدى. بەلكى، ئۇالر پاپاغا نۇرغۇن ئىشالرنى 

قويدى. ئۇالرنىڭ مۇھىملىرى بولسا بىر دىندار كىشىنىڭ بەندىلەر  ۇرىغائوتت

 بولۇشى؛ چۈنكى، كاتولىكالر دىنىنى بۇ بىلەن اللەنىڭ ئوتتۇرىسىدا ۋاسىتە

ە تۇرغۇزىدۇ. شۇڭا، دىندار كىشى بەندىلەر بىلەن اللەنىڭ ئاساس ئۈستىگ

ندار كىشىنىڭ پەقەتال دى ېيتىشئىستىغپار ئبولىدۇ. اللەغا  ئوتتۇرىسىدا ۋاسىتە

 بولىدۇ!! سەدىقە قىلىشمۇ پەقەتال دىندار كىشىنىڭ ۇمكىنمبىلەن  ۋاسىتىسى

 بولىدۇ!!!  ۇمكىنمبىلەن  ۋاسىتىسى

لىق ، تۇغۇلۇش، نىكاھلىنىش... قاتار ېتىمي-ئۆلۈم نۇرغۇنلىغان ئىشالرنى يەنى،

وپتىن ئىلىپ بارىدۇ. ئەگەر بۇ ئىشالرنى پ ۋاسىتەبىنۇرغۇنلىغان ئىشالرنى پوپ 

باشقا ھەرقانداق ئىنسان ھەرقانداق كىشى ئۈچۈن قىلسا، ئۇ جەننەتتىن 

مەھرۇم قالىدۇ. شۇنىڭدەك، بۇ پوپالر ئىنجىلنى ئوقۇش ۋە ئۇنى 
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قىلىۋالغان بولۇپ، پوپالر ئىنجىلنى ھازىرقى زامان مونوپول  چۈشەندۈرۈشنىمۇ

 دۇ. تىلدا ئوقۇي ەدىمكىقتىلى ياكى يەرلىك تىلالر بىلەن ئەمەس بەلكى، 

لوسىر ھەرىكىتى بارلىققا كەلگەندە، بۇ ھەرىكەت پۈتكۈل  ېنمارت ۋروپادايا

 ڭقاتتىق تەسىر كۆرسەتتى. بۇ ھەرىكەت ئەھلى سەلب ئۇرۇشىنى ۋروپاغايا

نەتىجىسىدە ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغىمۇ قاتتىق تەسىر كۆرسەتتى. چۈنكى، 

ئۇالر مۇسۇلمانالردىن بىر كىشىنىڭ قۇرئاننى خالىغانچە ئوقۇيدىغانلىقىنى 

ھەمدە اللەغا خالىغانچە ئىبادەت قىالاليدىغانلىقىنى، ئىبادەتتە بەندە بىلەن 

اللەغا  ، شۇڭا مۇسۇلمانالرنىڭۋاستىنىڭ يوقلۇقىنى ېچقانداقھ ۇرىسىدائوتتاللە 

 ئىبادەت قىالاليدىغانلىقىنى بىلەتتى... ۋاسىتىسىز ېچقانداقھ

ەنىلەرنى ئەنئ ەدىمكىقلوسىردىن بۇرۇن كىشىلەر غەربلىكلەر پەيدا قىلغان بۇ 

چۆرۈپ تاشالش ھەققىدە ھەرىكەت قىلغان ئىدى. شۇڭا، بۇ ھەرىكەت 

دەپ ئاتالدى. ئۇالر « ەرىكىتى سۈرەت ۋە ھەيكەللەرنى پاچاقالپ تاشالش ھ»

ھەرقايسى تەرەپلىرىدىكى نۇرغۇنلىغان سۈرەتلەر ۋە ھەيكەللەرنى  ۋروپانىڭيا

... بۇتپەرەسلىكتۇر ېگەندېدىكى، بۇ دپاچاقالپ تاشالشقا باشلىدى. ئۇالر 

چۈنكى، تەۋراتتا "بۇتقا ئىبادەت قىلماڭالر، سۈرەت سىزماڭالر، ھەيكەلگە 

ېدىكى، دىندا بۇنداق )سۈرەت ۋە د ۇالرئەن ئىدى. چوقۇنماڭالر" دەپ كەلگ

 ھەيكەللەر( مەۋجۇت ئەمەس..

لوسىر ھەرىكىتىدە "  ېنمارت ېرمانىيەدەگشۇنداق قىلىپ، بۇ ھەرىكەت "

مە تىلىغا تەرجى ېرمانگيەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئىنجىل چوققىغا يۈكسەك 

وپالرغا پ ېچقانداقھقىلىندى. ھەربىر كىشى ئىنجىلنى ئوقۇيااليدىغان ھەمدە 

 ۋروپادىكىياتايانماستىن، خالىغانچە اللەغا ئىبادەت قىالاليدىغان، 

 قىلىدىغان ... بولدى.  ېتىقادئكاتولىكالرنى كاپىر دەپ 

  :خىرىستىيانالرنىدىكى مەزھىپى تىيەپىروتىستان، پاپا  ەكسىچەئ

ئۆيلىنىش  ەدىكىلەر كاپىرالردۇر؛ ئۇالردىن ھەربىرىگمەزھىپى تىيەپىروتىستان"

 دىكى كىشىنىڭ كاتولىك دىنىدىكىلەرگەمەزھىپى تىيەپىروتىستانۇر. ھارامد
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ىكىلەرگە دمەزھىپى تىيەپىروتىستانئۆيلىنىشى دۇرۇس ئەمەس؛ كاتولىكنىڭ 

ئۆيلىنىشى دۇرۇس ئەمەس... دەپ ھۆكۈم چىقاردى. " شۇنىڭ بىلەن، بۇ 

 ى. لوسىر بولسائوتتۇرىسىدا قاتتىق ئاداۋەت پەيدا بولد ەزھەپمئىككى 

پاپادىن ئايرىلىپ چىقىپ كەتكۈدەك دەرىجىدە ئىنچىكە ۋە پۇختا 

 ۇرۇھالرگپىرىنسىپالرنى ئوتتۇرىغا قويمىغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن، نۇرغۇنلىغان 

 بىلەن پاپاغا قارشى چىقتى...شوئارالر بۇ 

ى ئەقىدە مىللەتچىلىك ېرمانىيەگمىللەتچىلىكىگە كەلسەك،  ېرمانىيەگئەمما، 

لقى خە ېرمانىيەگنى ئاساس قىلدى. مەزھىپى تىيەپىروتىستانجەھەتتە 

مىللەتچى خەلق ئىدى. ئەمما، فىرانسىيەلىكلەر بولسا كاتولىك دىندا قىلىپ 

قىلىدۇ.  ېتىقادئقالدى. فىرانسىيەلىكلەر ھازىرمۇ كاتولىك دىنىغا 

ېكىن، لدۇ. ئۇالر پاپاغا ئەگىشى فىرانسىيەلىكلەرنىڭ دىنى كاتولىك دىنى بولۇپ،

اپاغا قارشى بولۇپ، پ ەرەپدارىت، ئۇالر دىنسىز پارتلىغاندافىرانسىيە ئىنقىالبى 

چىققان ئىدى. بىراق، فىرانسىيەلىكلەرنىڭ ئىنقىالبى دىنى ئىنقىالب ئەمەس 

ئىدى. چۈنكى، ئۇالرنىڭ نەزىرىدە دىن ئۆزلىرى بەلگىلەپ بەرگەن دائىرىدە 

بولۇپ، دىن ھايات ئىشلىرىغا ئارلىشالمايتتى. دىننىڭ ئورنى توختايدىغان 

ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالر بولۇپ، ئۇالر بۇ دائىرىدە دىنغا  ېركاۋچ

 ېرەتتى. ب ەركىنلىكئ

روپا، ۋيافىرانسىيەلىكلەر كاتولىك دىنىدا قىلىپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن، 

اتتىق ق ۇرىسىدائوتتلەتلەر ۋە فىرانسىيە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا دۆ ېرمانىيەگ

باشلىنىپ كەتتى. مىللەتچىلەر دىنى تونغىمۇ ھەم  ۈرەشكرىقابەت ۋە 

 ۋالدى...ىنىرئو

لدى. ئۇالر تىيە ئەقىدىسىنى قوبۇل قىپىروتىستانبولسا،  ەنگلىيەلىكلەرئئەمما، 

ا قىلدى. ئۇالر شەھەرلىرىنىڭ سىرتىغ مىللەتچىلىكىگە چاقىرىق ەنگلىيەئ

دا ئوخشاش بىر دىن ېرمانىيەگبىلەن  ەنگلىيەئتارقالدى. شۇنىڭ بىلەن، 

ىدى. ئاداۋەت مىللەتچىلىك ئاداۋىتى ئ ۇرىسىدائوتتبولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ 

ئەمما، فىرانسىيەلىكلەرنىڭ ئوتتۇرسىدىكى ئاداۋەت ئوخشىمايتتى. شۇنىڭ 
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ەتنىڭ بىرلەشكەنلىكى تارىخىدا بەك ئاز ئۇچرايدۇ. ئەگەر بۇ ئۈچۈن بۇ ئۈچ دۆل

ەتكە ئۈچۈنجى بىر دۆل ۆپىنچەكئۈچ دۆلەتتىن ئىككىسى بىرلىشىپ قالسا، 

 قارشى تۇرۇش ئۈچۈن بىرلىشىدۇ.

مانا بۇ دۆلەتلەرنىڭ ھەربىرىدە مىللەتچىلىك ئىدىيەلىرى پەيدا بولۇشقا ۋە 

، رىشوئارلىباشلىدى. ھەربىر دۆلەتنىڭ شائىرلىرى، قىلىشقا  ەرەققىيت

شەرەپلىرى بار. بۇالردىن ھەر بىرى يەنە -بەلگىلىرى، تارىخى، شان ەخپىيم

وسىر ل ېنمارتبىرسىدىن يىراقلىشىدۇ. بىراق، فىرانسىيە ئىنقىالبى ۋە 

ھەرىكىتىدىن ئىلگىرى بۇ ئۈچ دۆلەتنىڭ ھەممىسى بىر مىللەت ئىدى. بىر 

ئۇالر  ېيىنكئىتتىپاقالشتۇرغان ئىدى. بىراق، بۇ ئىنقىالبتىن  دىن ئۇالرنى

 ئارىسىدا قاتتىق ئىختىالپ كۆرۈلۈپ، بۆلۈنۈپ كەتتى.
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ئىسلام شەھەرلىرىدە مىللەتچىلىك 

  ېلىشىھەرىكەتلىرىنىڭ بارلىققا ك

 

مانا بۇ ۋاقىتتا، ئوسمانىيە دۆلىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى پۈتكۈل ئىسالم 

ى رايونىدىك ېڭىزدشەكىللەندۈرگەن ئوتتۇرا ئاق  ۋروپانىياياكى  دۇنياسى

مۇسۇلمانالر تاكى مىسىردا مىللەتچىلىك ھەرىكىتى بارلىققا كەلگەنگە قەدەر، 

 ىلمەيتتى. ب ېچنەرسىنىھھەققىدە  ەسىئىدىيمىللەتچىلىك ۋە ۋەتەنپەرەسلىك 

كىتىنىڭ ھەرىفىرانسىيەگە ئەۋەتىلگەن ھەمدە فىرانسىيەنىڭ ۋەتەنپەرەسلىك 

مىسىر  -كىشىلەر سەۋەبى بىلەن، مىسىردا  ۇچرىغانئتەسىرىگە 

ۋەتەنپەرەسلىك ھەرىكىتى، مىسىردىن ئىپتىخارلىنىش، مىسىرنى ئۇلۇغالش، 

ۋە ئۇندىن بۇرۇنقى مەدەنىيەتلەرنى ئۇلۇغالش دولقۇنى  ەدەنىيىتىم ەۋنپىرئ

 مەيدانغا كەلدى. 

دى. بارلىققا كەلچاقىرىقى شۇنىڭ بىلەن، مىسىردا كۈچلۈك ۋەتەنپەرەسلىك 

تەشكىالتالر -ھەتتاكى پىرىنسىپلىرى تۈپتىن ئوخشىمايدىغان پۈتكۈل پارتىيە

ۋەتەنپەرەسلىكتىن پەخىرلىنىدىغان ياكى ئۇنىڭغا دەۋەت قىلىدىغان ۋەزىيەت 

ئىد پا كامىلنىڭ سەبارلىققا كەلدى. سەئىد زەغلۇل ۋەتەنپەرەس ئىدى. مۇستا

داق ۋەتەنپەرەس ئىدى. ئۇ شۇن ېخىمۇتزەغلۇلغا ئاداۋىتى بولۇشىغا قارىماستىن 

ئەگەر مەن مىسىرلىق بولمىغان بولسام، ئەلۋەتتە، مىسىرلىق بولۇشنى »دەيدۇ: 

شۇنىڭدەك، ئەھمەد شەۋقىي، ھافىز ئىبراھىم ۋە « ئارزۇ قىلغان بوالتتىم.

تەنپەرەس شائىرالردىن ئىدى. بۇ شائىرالرنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا شائىرالرمۇ ۋە

قاراپ باقىدىغان بولسا، ئەرەبلەردىن ياكى ئىسالم دۇنياسىدىن  ېئىرلىرىغاش

ئۇچرىتالىشىڭ تولىمۇ تەس بولۇپ، بەزى  ېئىرلىرىنىشپەخىرلىنىپ يازغان 
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سان ئۇچراپ قالمىسا، يوق دىيەرلىكتۇر. ئۇالر ئەسلى -ۋاقىتالردا ئاندا

، ارىلىشىپئكتىن پەخىرلىنىدىغان بولۇپ، ئۇ مىللەتچىلىك بىلەن ۋەتەنپەرەسلى

 ېخىتېكىن، ئۇنىڭ كۆرۈنۈشلىرى بۇ باسقۇچتا ليۇغۇرۇلۇپ كەتكەن ئىدى. 

 بولمىغان ئىدى. ئاشكارا 

ئەرەب مىللەتچىلىك ھەرىكىتى ۋە تۈركىيە مىللەتچىلىك  ېيىنكئۇنىڭدىن 

گە مىللەتچىلىك ھەرىكىتىئەرەب  ېتىمقھەرىكىتى بارلىققا كەلدى. تۇنجى 

دەۋەت قىلغان ۋە ئۇنى ئوتتۇرىغا ئىلىپ چىققان كىشىلەر ئەرەب ناسارالىرى 

شام شەھەرلىرىدە ئىدى. ئەمما، مىسىردىكى  ۆپىنچىسىكبولۇپ، ئۇالرنىڭ 

ئەسلى مىسىرلىق بولغان يەرلىك قىبتىلەر بولسا، ئەرەب مىللەتچىلىك 

ى ھەققىدە تەپەككۇر قىلىپمۇ ھەققىدە، بولۇپمۇ مىسىر ۋەتەنپەرەسلىك

 بولۇش ئىدى.  ېقىندىبغەربكە  ېمىغباقمىغان ئىدى. بەلكى، ئۇالرنىڭ 

ىپ، ئۇالرنى ئىشلىت ېسىمببۇنىڭ بىلەن، ئوسمانىيە دۆلىتى شام ناسارالىرىغا 

جازالىدى. شۇنىڭ بىلەن شام ناسارالىرىدىن شەكىللەنگەن غايەت زور بىر 

، «ۇرنىلىژئەھرام »ئۇالر مىسىردا مىسىرغا ھىجرەت قىلدى.  ۇرۇھگ

ىك چىقىرىش ئارقىلىق مىللەتچىل ۇرنالالرژقاتارلىق «...  ۇرنىلىژتالالنمىالر »

مىسىردا تارقىتىشقا باشلىدى. شۇنىڭ بىلەن، مىللەتچىلىك  ەسىنىئىدىي

مەلۇم دەرىجىدە تارقالدى. بولۇپمۇ، مىللەتچىلىك مىسىردا  ەسىئىدىي

اساراالر نرايونلىرىدا تاغلىق  ۋاننىڭلىلىۋاندا كەڭ تارقالدى؛ چۈنكى،  ەسىئىدىي

لىرى ياكى ناساراالرنىڭ مىللەتچىلىك دەۋەت ەسىئىدىيياشايتتى. مىللەتچىلىك 

ناملىق كىتابىدا « غەرب ۋە ئوتتۇرا شەرق»لىۋانغا مەركەزلەشتى. لويىس: 

  ياردەم بەردى.يازغىنىدەك، غەرب دۇنياسى بۇ مىللەتچىلىك ھەرىكىتىگە 

ۈر ھەمدە ئىسالمنى يىقىتىشتىكى ئۆتك ېرىشبغەرب دۇنياسى ئىسالمغا زەربە 

قۇرال سۈپىتىدە ئەرەب مىللەتچىلىكىنى بارلىققا كەلتۈردى. شۇنىڭ بىلەن، 

لىرى بىرلىشىش مۇناسىۋەت ېپىدەسئەرەبلەر ۋە تۈركلەر ئارىسىدىكى ئىسالم 

دىالردىن ۋە ئۇندىن باشقىالردىن پارچىلىنىپ، ئەرەبلەر تۈرۈكلەردىن، ھىن

ئايرىلىپ چىقىشقا باشلىدى. پەقەت ئەرەب مىللەتچىلىكى ئەرەبلەرنى 
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غان بولۇپ قال پارچىاليدىغان ۋە ئىسالمغا قارشى بىرلەشتۈرىدىغان ۋاسىتە

 ئىدى. 

 ئارقىلىق ھەرقانداق ۋاسىتىالرنى ەسىئىدىيغەرب دۇنياسى مىللەتچىلىك 

ىتىنى پارچىالشنى پىالنلىغان ئىدى.  شۇڭا، ئۇالر ، ئوسمانىيە دۆلقوللىنىپ

غان بارلىققا كەلتۈرۈپ، نۇرغۇنلى ەسىئىدىيئەرەب دۆلەتلىرىدە مىللەتچىلىك 

تەشكىالتالر ۋە جەمئىيەتلەرنى قۇرۇپ چىقتى: مەسىلەن: ئەرەب ياشالر 

جەمئىيىتى ۋە ئۇنىڭ تارماق جەمئىيەتلىرى، قەھتانىيە جەمئىيىتى، ئەھدى 

ى، ئەرەب جەمئىيىتى... قاتارلىق جەمئىيەتلەرنى قۇرۇپ چىقتى. جەمئىيىت

ۇالر، ېئىرالر، تاراتقش ەرىپىنىش-ئەرەب ناسارالىرى ئەرەب مىللىتىنىڭ شان

 باشلىدى. ەدھىيەلەشكەمكىتابالر ... ئارقىلىق  ۈزىگەنت

ىلىش گە دەۋەت ق« تۈركىيە تۇرانىيە مىللەتچىلىكى» شۇنىڭدەك، تۈركىيەدە: 

يالر گە دەۋەت قىلغانالر يەھۇدى« تۈركىيە تۇرانىيە مىللەتچىلىكى» باشالندى. 

 ، ئىسپاتالنغان ھەقىقەتتۇر.  ۈبھىسىزشئىدى. بۇ 

بىرلىك ۋە تەرەققىيات » تارىخچىسى ۋاتسون مۇنداق دەيدۇ:  ېرىكائام

ھەرىكىتى يەنى، تۇرانىيە مىللەتچىلىكىگە دەۋەت قىلغانالر ئىچىدە بىرمۇ تۈرك 

نەسلىدىن بولغان كىشى يوق ئىدى. بەلكى، ئۇالرنىڭ ھەممىسى يەھۇدىيالر 

 يەتۈركى»ېيتساق، ئئوچۇق قىلىپ  ېخىمۇتۋە ئۇالردىن باشقىالر ئىدى. 

ۈرك ە، بىرمۇ تئىچىد ەركىشىلگە دەۋەت قىلغان « تۇرانىيە مىللەتچىلىكى

 گە دەۋەت« ئەرەب مىللەتچىلىكى»نەسلىدىن بولغان كىشى يوق ئىدى. 

ە، بىرمۇ مۇسۇلمان بولغان كىشى يوق ئىدى. بەلكى، ئىچىد ەركىشىلقىلغان 

 «ىدى.ر ئئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى، ناساراالر ۋە ئەجەملەرنىڭ نەسلىدىن بولغانال
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 مىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ خەتەرلىرى

انالر ەتلىرىنىڭ پەقەتال مۇسۇلممىللەتچىلىك ھەرىكبۇالردىن ئىنسان پۈتكۈل 

ئارىسىنى بۆلۈش ۋە پارچىالشنى نىشان قىلغانلىقىنى بىلىۋااليدۇ. بۇالردىن 

 ېلىپكۋە مىللەتچىلىك سەۋەبىدىن  ەسىئىدىيمۇسۇلمانالر مىللەتچىلىك 

 غانېتىتيولۇققان ۋە ئاچچىق تەمىنى  ۋروپايان پارچىلىنىشالردىن چىققا

 ۋروپاداايمىللەتچىلىك ھەرىكىتىنىڭ خەتەرلىنى بىلەلەيدۇ. مانا بۇ  ۋروپادىكىيا

ۈزۈلدى. رگكىئىسالم دۇنياسىغا  ەسىئىدىيمەيدانغا كەلگەن بۇ مىللەتچىلىك 

ىككىنچى بىرىنچى ۋە ئ ەسىئىدىيدەسلەپكى باشلىنىشىدا، بۇ مىللەتچىلىك 

 ئىتتىپاق شەكىللەندۈرگەن بولسا،-بىرلىك ەلقئارالىقخدۇنيا ئۇرۇشلىرىدا 

 ەسىيئىدىبۇ مىللەتچىلىك  ۋروپادايا ېيىنك ۇرۇشىدىنئئىككىنچى دۇنيا 

 ئاخىرالشتى ۋە جىمىپال كەتتى. 

بىرلىككە كەلگەن، مىللەتچىلىك ئىدىيىسىال ئەمەس،  ۋروپالىقالريامانا ھازىر 

ەلكى، ۋەتەنپەرەسلىك ئىدىيەسىدىن پۈتۈنلەي خالى بولغان، بىرال ئۈممەت ب

.  ۋاتىدۇۇبولبولۇش ئۈچۈن ۋەتەنپەرەسلىك ئىدىيەسى پۈتۈنلەي يوشۇرماقچى 

چۈنكى، ياۋرۇپالىقالر مىللەتچىلىكنىڭ ئاچچىق ساۋاقلىرى ۋە دەردلىك 

م دۇنياسىنى سالئى ۋروپالىقالرياېتىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن، ت ەقىقىيھئازاپلىرىنى 

ئىسالم دۇنياسىغا  ەسىنىئىدىيپارچىالش ئۈچۈن بۇ مىللەتچىلىك 

 . ۇۋاتىدۇبولكىرگۈزمەكچى 

تۈرۈك  ، ېلىپكمەيدانغا « تۈركىيە تۇرانىيە مىللەتچىلىكى»شۇنىڭ بىلەن، 

تىلىنى پۈتكۈل ئەرەبلەرگە مەجبۇرى تاڭماقچى بولدى. نەتىجىدە بۇنىڭغا 

 ەت(ناساراالردىن ئىبار ۆپىنچىسىك)بۇالرنىڭ  قارشى ئەرەب مىللەتچىلىكى

اش ئوخشمەيدانغا كەلدى؛ بۇنىڭغا ئەگىشىپ، شىئەلەر، دەرۇزىلەر ۋە ئۇالرغا 
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، ئەرەبزم، ئەرەب تىلى، ئەرەب مىللىتىگە دەۋەت  ېلىپكمەيدانغا  ۇرۇھالرگ

 قىلىشقا باشلىدى. 

 ڭىنىخىالپىتدۇنيا ئۇرۇشىنىڭ دەسلىپىدە، غەرب دۆلەتلىرى ئوسمانىيە -3

لىدى. ئىمزا ېلىشىمىك« سايكىس بىيكو»بۆلۈشۈش ئۈچۈن  ېمىنلىرىنىز

مانىيە ، ئوس ېلىپكشۇنىڭ بىلەن، ئەرەب مىللەتچىلىك ھەرىكىتى مەيدانغا 

ى بىلەن بىر سەپ بولۇپ ئۇرۇش قىلدى. ئەھل ەنگلىيەلىكلەرئدۆلىتىگە قارشى 

، ئەرەب سەلب قوشۇنى بەيتۇل مۇقەددەسكە كىرمەكچى بولغاندا

مىللەتچىلىرى ئۇالرغا قوشۇلۇپ ھەمدەمدە بولدى. ئەرەب مىللەتچىلىرى 

لەرگە قارشى ئۇرۇش «تۈرك» ېرىنداشلىرىقئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان دىنى 

 قوينىغا ئۆزىنى ئاتتى.  ەنگلىيەنىڭئقىلىش ئۈچۈن 

دۇنيا ئۇرۇشى -3بەيتۇل مۇقەددەسكە كىردى...  ەنگلىيەئشۇنداق قىلىپ، 

ۇنياسى ، ئىسالم ديوقىتىلىپ. ئوسمانىيە خىالپىتى پۈتۈنلەي ئاخىرالشتى

 ئىجرا قىلىندى. ېلىشىمىك« سايكىس بىيكو»پارچىلىنىپ، 

ۋەتەنپەرەسلىك ۋە مىللەتچىلىك ئىدىيەلىرى مەيدانغا كەلدى. بۇالردىن 

ۋەتەنپەرەسلىك ئىدىيەسى ئىدى. ئەمما،  ۆپىنچەكمىسىردىكىسى 

ى ئىدىيەسى ئىدى. مىللەتچىلىك ھەرىكىتشامدىكىسى بولسا مىللەتچىلىك 

قىلىپ، ئەرەبلەرنى بىرلىككە  ەرەققىيتۋە ئەرەب ياشالر جەمئىيىتى 

ىلدى. قىلىشقا ھەرىكەت ق ەسىست« مىللەتچىلەر ئىتتىپاقى»كەلتۈرىدىغان 

قىلىشنى غەرب دۇنياسى مۇبارەكلىدى  ەسىست« مىللەتچىلەر ئىتتىپاقى»

ىلىش ق ەسىست« مىللەتچىلەر ئىتتىپاقى»ھەمدە رىغبەتلەندۈردى. بەلكى، 

مىنىستىرى  تاشقى ئىشالر ەنگلىيەئقويغان كىشى بولسا  ۇرىغائوتتتەكلىپىنى 

ۇرۇش ق ۇنىۋېرسىتېتىئئانتونيا ئىيد بولۇپ، ئۇ يەنە ئەرەب دۆلەتلىرى 

ەندەرىيە بروتوكول ئىسك»ويغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن تەكلىپىنىمۇ ئوتتۇرىغا ق

 نى قۇرۇلدى.« ئەرەب دۆلەتلىرى ئونۋېرستىتى»،«ئونۋېرستىتى
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قۇرغان ھەمدە ئۇنى بىرلىككە كەلتۈرگەن ھەمدە بۇ  ۇنىۋېرسىتېتالرنىئبۇ  

كىشىلەر بولسا، ئاشۇ  ۈزىگەنتنىزامنامىسىنى  ۇنىۋېرسىتېتالرنىڭئ

جەمئىيىتىنىڭ ئەزالىرى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش  زامانالردىكى ئەرەب ياشالر

كىتابالرنىڭ ئەڭ  ېزىلغانيجەمئىيەتلەرنىڭ ئەزالىرى ئىدى. بۇ ھەقتە 

مۇھەممەد ئەززە دەرۇۋزىنىڭ كىتابى ئىدى. چۈنكى،  ېزىلغىنىيئىنىقراق 

مۇھەممەد ئەززىمۇ شۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى ئىدى. يەنە شۇنىڭدەك، 

كىتابنىڭ ساھىبى خەيرۇددىين زەركەلىمۇ مانا بۇ  ېگەند« كىتاب ئەلئەئالم»

مىللەتچىلەرنىڭ قاتارىدا بار ئىدى. بۇ كىشى ۋە ئۇنىڭ ھاياتى ھەققىدە مانا 

 بۇالر سۆزلىنىدۇ. 

شام شەھرىنىڭ رەئىسى شۈكرى قۇتلى ئەرەب ياشالر جەمئىيىتىدىن ئىدى. 

ىدى. مانا بۇ ئ ۈزىگەنتنىزامنامىسىنى  ۇنىۋېرسىتېتىنىڭئئەرەب دۆلەتلىرى ئۇ 

ەرەب ۋە ئ ەسىئىدىيمىللەتچىلىك  ېيىنكقۇرۇلغاندىن  ۇنىۋېرسىتېتئ

گۈللىنىش ئىنقىالبى مەيدانغا كەلدى. مىيشىل ئەفلەقنىڭ قوماندانلىقىدا 

ھازىرقى ئىراق ۋە شامغا ھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان كۈچلۈك ئەقدىيە 
كۈچلۈك  لىېخئىدىيەسى بارلىققا كەلدى. بۇ ئىدىيەنىڭ لىۋىيەدە، سۇداندا 145

ئەڭ كۈچلۈك  146بار. بۇ ئىدىيەدىكىلەر ھازىر مۇرۇيتانىيەدىكى ەۋجۇتلۇقىم

 ېسابلىنىدۇ.ھپارتىيە 

مىللەتچىلىك تامامەن ئۇنتۇلۇپ كەتتى.  ۋروپادايا ېيىنكدۇنيا ئۇرۇشىدىن -3

ىككى ئ ۋروپايااستا بولدى. ماھىيەتتە بىرلىشىش ئەقىدە ۋە ئەسكىرى ئاس

 تەۋە: ېرغاالگ

ئۇنىڭ بىر ناتو يەنى، شىمالى ئاتالنتىك ئوكيان ئىتتىپاقى؛ يەنە بىرى بولسا 

 ئىتتىپاقى؛ ۋېتسوئەرسو، يەنى، 

                                                           
زېمىننى ئاسماندىن، دۇنيا هاياتىنى ئاخىرەت هاياتىدىن ئايررىۋىتىدىغان بىر خىل بۇخىل ئىدىيە  145 

 ئىقىم.
 غەربى ئافرىقىدى بىر دۆلەت 146 
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ىتاتى، ۋە قوشما ش ېرىكائامناتو يەنى، شىمالى ئاتالنتىك ئوكيان ئىتتىپاقى: 

، غەربىدىكى بارلىق دۆلەتلەرنى )يەنى ۋروپانىڭيائۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان 

مىللەتلىرى، دىنى مەزھەبلىرى، مىللەتچىلىكلىرى تامامەن ئوخشىمايدىغان 

 ياۋرۇپانىڭ غەربىدىكى بارلىق دۆلەتلەرنى( ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.  

ئۆز  انىۋروپيا ەرقىيشۇنىست، كوممئىتتىپاقى:  ۋېتسوئەمما، ئەرسو، يەنى، 

 ېيىنكدۇنيا ئۇرۇشىدىن -3يىلى ئاخىرالشقان -3133بۇالر ئىچىگە ئالىدۇ. 

 گە ئوخشىمايدۇ. بىرى-ئىتتىپاق ئورناتقان بولۇپ، بۇالرنىڭ مىللىتى ۋە ئىرقى بىر

ىنى نىزامنامىس ۇنىۋېرسىتېتىنىڭئئەرەب دۆلەتلىرى ېيىن، كئۇنىڭدىن 

ىنىش لكەلدى ھەمدە ئەرەب گۈلبارلىققا قويۇلدى. مانا بۇ پارتىيە  ۇرىغائوتت

انغا مەيد ېرىسوتسىيالىزم الگ ەرقىيشقىلىندى.  ەسىست ەسىپارتىي

سوتسىيالىزم  ەسىئىدىي ەتچىلىكمىللكەلگەندە، ۋەتەنپەرەسلىك ۋە 

ئىدىيەسىدە بىرلەشتى. چۈنكى، بۇ ئىدىيەلەرنىڭ ھەممىسى غەربتىن قوبۇل 

قىلىنغان ئىدى. مىسىر ئىنقىالبى پارتىلىدى. بۇ ئىنقىالبنى جامال ئابدۇناسىر 

ۋەتەنپەرەسلىك ئىدىيەسىدىن مىللەتچىلىك ئىدىيەسىگە ئۆزگەرتتى. 

دەۋەت  ەبىزىمگەئەرەبلەر ياكى ئەر ۇميۈزلۈكئومئابدۇناسىردىن بۇرۇن مىسىردا 

الر، ۇرنالژ- ېزىتگ، پىروگراممىسىتەربىيە -قىلىش مەۋجۇت ئىدى. تەلىم

چوڭقۇر يىلتىز تارتقان بۇ ئىدىيە  ېئىرالرداشئاخبارات ۋاسىتىلىرى، 

 ېيىنكئىدى... ئابدۇناسىر كەلگەندىن شوئارلىرى ۋەتەنپەرەس فىرئەۋىنزىم 

... ەسى، ئەرەب ئۈممىتىىدىيئېزىتى، ئەرەب گ، ئەرەب رادىيوسىئەرەب ئاۋازى 

 ئارا يەتكۈزۈپ، ەلەرقىتئقاتارلىقالرنى بارلىققا كەلتۈردى ھەمدە بۇالرنى 

 كۈچەيتتى.  ېخىمۇت ەسىنىئىدىيئەرەب مىللەتچىلىك 

ىر ئەرەب ئۈممىتى ب»ەسىدىكىلەر: پارتىيبۇنىڭ قارشىسىدا، گۈللىنىش 

 كۆتۈرۈپ چىقتى.شوئارالرنى  ېگەند« ئۈممەت؛ مەڭگۈلۈك ۋەزىپىسى بىر...

ىپالرنى ئىدى. ئۇالر بۇ پىرىنسشوئارى  ەسىنىڭپارتىيمانا بۇ ئەرەب گۈللىنىش 

 ەسىارتىيپتارقىتىشقا باشلىدى. بىراق، مۇستاپا كامال بىلەن ئەرەب گۈللىنىش 

باشالندى. جامال ئابدۇ ناسىر ئەرەب  ۈرەشكقاتتىق  ۇرىسىدائوتت
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ەرەب . ئقىلدى دەۋەت سوتسىيالىزمغا ەنە مىللەتچىلىكى بىلەن بىرگە ي

ەنە بولسا ئەرەب مىللىتىنىڭ بىرلىكى بىلەن بىرگە ي ەسىپارتىيمىللەتچىلىك 

م سوتسىيالىزسوتسىيالىزمغا دەۋەت قىلدى. چۈنكى، بوالرنىڭ ھەممىسى 

مااليلىرىدۇر. بىراق، بۇالر ئوتتۇرسىدىكى ئىختىالپ  بولسا، كىم  ېرىنىڭالگ

ۇش ھەققىدىكى ئىختىالپتۇر؛ يەنى، مۇستاپا كامال غەرب بىلەن دوست بول

شەرق بىلەن دوست  بولۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ.  ەسىپارتىيبىلەن، گۈللىنىش 

، بۇالرنىڭ ئوتتۇرسىدىكى ئورتاقلىق بولسا ھەر ئىككى تەرەپ ئىسالمنى  ېكىنل

 ىڭېمىننزغەرب دۇنياسى  -مەيلى شەرقتىكى ياكى غەربتىكى-خالىمايدۇ. 

ئىسالم نامى بىلەن توپلىشىشنى ياقتۇرمايدۇ. لويىس ۋە  ېرىدەينداق ھەرقا

ېچقاچان، ئىسالم ھغەرب دۇنياسى »ېيتقاندەك: ئئۇنىدىن باشقىالر 

نامىدىكى ئۇيۇشما ياكى ئىسالم ئونۋېرستىتى بولۇشنى ئارزۇ قىلمايدۇ. بەلكى، 

رنى ەئۇالر ئارىسىدا قوزغىغان مىللەتچىلىك پىرىنسىپى بولسا، بۇ خەلقل

 « 147ئىسالمدىن خالى بولغان بىر سەپكە توپالشتىن ئىبارەت.

                                                           
ئۆتىمىّزكى،  )گەرچە ئۇنىڭدا ئۇنداق ياكى بۇنداق سەۋەنلىكلەر ىپ تبۇ يەردە شۇنى ئەسكەر  147

يىل ئىسلا  خىلاپىتىنى تۇتۇپ تۇرغان هەمدە مۇسۇلمانلارغا ئىگە چىققان ئوسمانىيە 410بولسىمۇ( 
دۆلىتىنى يىقىتقانلارمۇ دەل دۆنمە يەهۇدىيلىرى )يەنى، كۆرۈنۈشتە ئىسلامغا كىرگەن، بىراق، 

يوقۇتۇش رەزىل پىلانىنى ئىجراقىلىدىغان ماسونىيلارنىڭ قوماندانلىقى يەهۇدىيلارنىڭ ئىسلامنى 
ئاستىدىكى مۇسۇلمانلار ئارىسىدا ياشايدىغان يەهۇدىيلار( بولۇپ، ئۇلار مۇسۇلمانلارنى پارچىلاپ 
يوقۇتۇش ئۈچۈن دەل مانا بۇ مىللەتچىلىك هەركىتىنى مۇسۇلمانلار ئارىسىدا قوزغىغان... شۇڭا، 

رىسىدا مىللەت داۋاسى ياكى ۋەتەنپەرەسلىك داۋاسى كۆتۈرۈپ چىققانلارنىڭ هەممىسى مۇسۇلمانلار ئا
مۇسۇلمانلار قىياپىتىگە كىرىۋىلىپ، بۈگۈنكى زۇلۇ  ياكى ۋەتەن، مىللەت ئازاتلىقىنى كۆتۈرۈپ چىقىش 

نى ئىشقا ىئارقىلىق كىشىلەرنى تەسىرلەندۈرۈپ، كىشىلەرنى ئەتراپىغا توپلاپ، ئۇلار ئارقىلىق ئۆز مەقسىت
ئاشۇرشنى ياكى... قاتارلىق مەقسەتلەرنى كۆڭلىگە پۈككەن بولىدۇ. شۇڭا، مۇسۇلمانلار قاتتىق دىققەت 
قىلىشى كىرەككى، مەقسىتىمىّز اللەنىڭ سۆزىنى ئالى قىلىش بولۇشى، هەرقانچە مۇشەققەت تارتساقمۇ 

ا غەلبە . اللە مۇسۇلمانلارغشەرىئەتكە مۇخالىپ يوللار ئارقىلىق ئىّززەت ئىّزدىمەسلىكىمىّز كىرەك..
ۆۋەندىكى  يىتەكچىمىّز ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ ت نۇسرەت ئاتا قىلسۇن... ساباتلىق قىلسۇن! ئامىن...!

ة )نحن قو  أعّزنا اللە بهذا الدين ومهما ابتغينا العّزهە! -هە  جايىدا ئىيتىلغان -سۆزى نىمىدىگەن گۈزەل
ۇلمانلار، اللە بۇ دىن ئارقىلىق ئىّززەتلىك قىلغان قەۋممىّز. بىّز مۇس»أذلنا اللە(.  -عن غير طريقە  -

زەبۇرلۇققا مەهكۇ  -خار قاچانكى، بىّز بۇندىن باشقا يول ئارقىلىق ئىّززەت تاپماقچى بولساق، اللە بىّزنى
 قىلىدۇ. 
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ئەرەب شەھەرلىرىدە مىللەتچىلىك ئىدىيەسىنىڭ 

 پەيدا بولۇشى

ەرەب ئاستىدا، ئشوئارى مىللەتچىلىك ھەرىكىتى ۋە گۈللىنىش ھەرىكىتى 

ئوخشاش باشقا دۆلەتلەردىمۇ بۇندىن بۇرۇل كۆرۈلۈپ  ۆلەتلىرىگەدئارىلى  ېرىمي

ۋەتەنپەرەسلىك ھەرىكەتلىرى جانلىنىشقا باشلىدى. مەسىلەن: باقمىغان 

مەدەنىيەتلەردىن ۋە  ەدىمكىقئۇممان، يەمەن.. بۇ دۆلەتلەردە كىشىلەر 

ۋەتەنپەرەسلىكتىن پەخىرلىنىدىغان بۇنداق ئىدىيەنى مۇتلەق  ەدىمكىق

 ەدىمكىقتۈگۈل ئۇنداق  ەتچىلىكمىللكۆرۈپ باقمىغان ئىدى. كىشىلەر 

ۋەتەنپەرەسلىكتىن پەخىرلىنىدىغان بۇنداق  ەدىمكىقدەنىيەتلەردىن ۋە مە

 كىەدىمقبىلمەيتتى. بىز بۇ مىللەتچىلەرنىڭ بۇ  ەتئىيقئىدىيەنى 

ە يەنە شۇنىڭ بىلەن بىرگ ،ئەتىقىلەرنى تىرىلدۈرۈشكە-مەدەنىيەتلەر ۋە ئاسارە

دەۋەت  ەزھەپچىلىكىگەمئەرەب مىللەتچىلىكىگە، ئەرەب تىلى 

 مكىەدىقتقانلىقىنى ئۇچرىتىمىز. ئۇالر ئۆزلىرى ئاتىۋالغان خەلق قىلىۋا

، شۇنىڭغا ئوخشىغان نەرسىلەرنى تىرىلدۈرمەكچى شوئارالرمىراسلىرى، 

ۇشىدۇ. مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى پۈتۈن بىر ئۈممەتنى نۇرغۇنلىغان بول

 مىللەتلەرگە پارچىاليدىغان ئامىلالردۇر. مىللەتچىلىك ھەرىكىتى بولسا بىر

پۈتۈن ئۈممەتنىڭ بىر ۋەتىنىنى نۇرغۇنلىغان ۋەتەنلەرگە پارچىاليدۇ. 

ىك كىچ-ۋەتەنپەرەسلىك ھەرىكىتى بولسا، ئۈممەتنى نۇرغۇنلىغان كىچىك

خىل مەدەنىيەتلەرگە پارچىاليدۇ. -ۇرۇھالرغا، خىلمۇگ-قەبىلىلەرگە، پارتىيە

ارچىاليدۇ، نى پمانا بۇالرنىڭ ھەممىسى بىر گەۋدىگە ئايالنغان ئىسالم ئۈممىتى

بۆلىدۇ؛ ئۇالر ئارىسىدىكى ئەقىدە دوستلۇقىنى بۇزىدۇ... شۇنىڭ بىلەن، 

ئىنسان مىللەتچىلىك ياكى ۋەتەنپەرەسلىكتىن پەيدا بولغان ئەقىدىدىن 

 باشقىسىغا ئىگە بواللمايدۇ. 
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سۆزلىرى  ماسونىي  ۆپىنچەكئابدۇراھمان دەۋسەرينىڭ  ەيخشھەقىقەتەن، 

تەشكىالتىغا ئاقىدۇ. بۇ جىنايەتچى مىللەتچىلەر... بولۇپمۇ، مىللەتچىلىك 

راۋاجلىنىپ شۇ دەرىجىگە يەتتىكى، ئەگەر بىر كىشى بۇ ئەرەب مۇسۇلمان 

ېسە، ئۇ كىشىنىڭ سۆزى ھەرقانداق ئورۇندا ئىنكار قىلىناتتى. دئەمەس 

ىك ىز تارتتى. مىللەتچىلناھايىتى چوڭقۇر يىلت ەسىئىدىيمىللەتچىلىك 

 ھەرىكىتىنىڭ شائىرلىرى مۇنداق دېدى: 

 

 و أهالً وسهالً بعده بجهنبمِ  سالٌم على كفٍر يوحد بيننا 

 وطوفوا بجثماني على دين برهمِ  هبوني ديناً يجعل العرب أمًة  

 ومن أجلها أفطر ومن أجلها ص مِ  بالدك قدمها على كل ملٍة  

 والثاني يقول:

 فاستأنفي في الخافقين عالكِ  د الجديد دعاِك داع من العه 

 أي افتخاٍر نميته ونماكِ  يا أمة العرب التي هي أمنا  

مانا.. جاھىلىيەت شائىرلىرى كىشىلەرنى ئىسالمنى تەرك قىلىشقا، گەرچە 

ۇتۇشقا، ئەرەب ئۈممىتىدىن تدوست مىللىتىنى كاپىر بولسىمۇ ئەرەب 

 ۇرۇۋەتتى. ياغديامغۇردەك  ېئىرالرنىشث ەقتەھ ۇبپەخىرلىنىشكە... 

مىخائىل نەئىيمە، جىبران خەلىيل جىبران، ئىيليا ئەبۇ مازى، ئىيليا ھاۋىي، 

ىغان مەدھىيەلەيد ەسىنىئىدىيئىلياس ئەبۇ شەبكە... كىشىلەر ئۇالرنىڭ 

 ەيدۇ: دشائىرالر ئىدى. ئەھمەد شەۋقىي مۇنداق 
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 بل قال أحمد شوقي:

 الشام لبغدادمن  بالد العرب أوطاني 

 وال حد يباعدنا فال دين يفرقنا 

 

ئەرەب شەھەرلىرى شامدىن باشالپ باغدادقىچە مىنىڭ ۋەتىنىم. بىزنى 

بىزنى  ېگراچ ېچقانداقھۋېتەلمەيدۇ. ئايرىدىن  ېچقانداقھ

 يىراقالشتۇرىۋىتەلمەيدۇ...

ۋەتەن ئەۋالدلىرىنىڭ جاھانگىرلىك ۋە قاالقلىققا قارشى ھەرىكەت 

دىن پەخىرلىنىش ئەۋجىگە چىقتى. ئۇالرنىڭ نەزىرىدىكى قاالقلىق قىلغانلىقى

بولسا دىن ئىدى. ئۇالر دىنغا قارشى ۋە ئىسالمغا دەۋەت قىلىدىغان 

دەۋەتچىلەرگە قارشى دەھشەتلىك ئۇرۇش باشالش ئۈچۈن  مىللەتچىلىك ۋە 

پايدىالندى. شۇنىڭ بىلەن، ئىسالم  ەسىدىنئىدىيۋەتەنپەرەسلىك 

 ھۋالى پۈتۈنلەي ئۆزگەردى. ئۈممىتىنىڭ ئە

پۈتكۈل كىشىلەرنىڭ نەزىرى ئەرەب مىللىتى ۋە ئەرەب ۋەتىنى ھەققىدە بولدى. 

دەرسى ئوقۇسا، ئەرەب ۋەتىنىنىڭ جۇغراپىيەسى ئۆتۈلدى.  ۇغراپىيەجئەگەر 

ئەگەر بايلىق ھەققىدە دەرس ئۆتۈلسە، ئەرەب ۋەتىنىنىڭ بايلىقلىرى ھەققىدە 

دەرس ئۆتۈلدى.  ئەگەر ئاھالىلەر ھەققىدە دەرس ئۆتۈلسە، ئەرەب ۋەتىنىنىڭ 

ئاھالىلىرى ھەققىدە دەرس ئۆتۈلدى.  ئەگەر بىرسى خەتەرلەر ھەققىدە 

لىسە، ئەرەب ۋەتىنىنىڭ خەتەرلىرى ھەققىدە سۆزلەيدىغان بولدى... سۆز

رغا خىرىستىيانالماھىيەتتە، بۇ لىۋان ۋە مىسىردىكى دىندىن خالى بولغان 

قىلىشتۇر خاالس. ھازىرغىچە داۋام قىلىۋاتقان ئىبارە بولسا ئىككى  ۇشامەتخ

ۇ ھەقتە ۇر. بئۈممەت، يەنى، ئەرەب ئۈممىتى ۋە ئىسالم ئۈممىتى دەپ ئايرىشت

 اللە مۇنداق دەيدۇ:
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 [22))ِإنَّ َهِذِه أ مَّت ك ْم أ مًَّة َواِحَدًة   ]األنبياء:

)ئى ئىنسانالر!( سىلەرنىڭ دىنىڭالر ھەقىقەتەن بىر دىندۇر. مەن  »

 « سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇرمەن، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر

رتىشى چوڭقۇر يىلتىز تا ەسىنىڭئىدىيمىللەتچىلىك  ېڭىدائكىشىلەرنىڭ 

« ىيانخىرىستبۇ مۇسۇلمان ياكى بۇ »نەتىجىسىدە، سەن ھەرقانداق ئىنسانغا: 

بولمايدىغان دەرىجىگە يەتتى. سىنىڭ بۇ ھەقتە بىرسىدىن  ۇمكىنم ېيىشىڭد

 سورىشىڭمۇ مۇمكىنسوئال دەپ «  ۇخىرىستىيانمبۇ مۇسۇلمانمۇ ياكى بۇ » 

اكى بۇ مۇسۇلمان ي»انداق كىشى بۇ ھەقتە بولمايدىغان دەرىجىگە يەتتى. ھەرق

دۇ!!! ېسابلىنىھسۆزلەپ قالسا، ئۇ كەمسىتىلىپ، ھەقىر « خىرىستىيان بۇ 

 ېزىتگدەپ « خىرىستىيان بۇ مۇسۇلمان ياكى بۇ »ھەرقانداق كىشى بۇ ھەقتە 

 سىەئىدىيئەرەب مىللەتچىلىك رادىيودا ياكى  ېزىشقايماقالە  ۇرنالالرداژ-

ە ھەققىدە ياكى ئەرەب ئىتتىپاقى ھەققىد ېرىنداشلىقىقھەققىدە ياكى ئەرەب 

ياكى ئورتاق تىل ھەققىدە ياكى ئورتاق تارىخ ھەققىدە ياكى .... ھەققىدە 

رگە يەتتى. بۇالر مۇنۇ ئايەتلە ېرىپبقادىر بواللمايدىغان دەرىجىگە  ۆزلەشكەس

 خىالپتۇر:

 [81َأتْ َقاك ْم   ]الحجرات:))ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اللَِّه 

ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك »

ھېسابلىنىسىلەر )يەنى كىشىلەرنىڭ بىر ال بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب 

بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ(، ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى 

 «رداردۇربىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋە

ولما قاله َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم: }ال فضل لعربي على أعجمي وال ألعجمي 
 )رواه احمد  على عربي إال بالتقوى{.
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پەقەت تەقۋادارلىقتىن باشقا : » ېگەندپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ئەرەبلەرنىڭ ئەجەملەردىن )ئەرەبلەردىن باشقا بارلىق مىللەتلەردىن(، 

ئەجەملەرنىڭ ئەرەبلەردىن ئارتۇقچىلىقى بولمايدۇ. )يەنى، ئەرەبلەر بىلەن 

ئەجەملەر اللەنىڭ نەزىرىدە ئوخشاش ئىنسان بولۇپ، كىم تەقۋادارلىق 

 «دۇ.(ېرىشىئمەرتىۋىگە  ۇقىرىيقىلىدىكەن، اللەنىڭ نەزىرىدە شۇ كىشى 

الر، بابلىيالر، يئىراقلىق ئەرەب مىللەتچىلىكىگە دەۋەت قىلىدۇ؛ بىراق ئۇ ئاشۇرى

كەلدانىيالر مىللىتىدىن پەخىرلىنىدۇ. شام ئەھلى ئەرەب مىللەتچىلىكىگە ۋە 

 دەۋەت قىلىدۇ؛ بىراق ئۇالر سامىرىيالر، فىينىقىيىلەرنىڭ ۈللىنىشىگەگئەرەب 

 ەۋنئپىرئەتىقىلىرىدىن پەخىرلىنىدۇ. مىسىردا بولسا -ئاسارە ەدىمكىق

 ە باشقا نەرسىلەردىن پەخىرلىنىدۇ. ئەتىقىلىرى ۋ-مەدەنىيىتىنىڭ ئاسارە

توختالساق، بىزدە مۇھەممەد ئىبنى  بۇ ھەقتەيەردە بىز  ئەمما، بۇ

-ئەجەم دەپ ئايرىمايدىغان سەلەف–ئابدۇلۋاھھابنىڭ دەۋىتى ھەمدە ئەرەب 

ا ۋە ئۇندىن باشق ەتىقىلەرئ-سالىھالرنىڭ ئەقىدىسى تۇرۇپ، بىز ئاسارە

ىقىلىرى، ەتئ-: يەنى، ئۇخدۇد ئاسارە ەسىگەئىدىيئەتىقىلەر -ئاسارە ەدىمكىق

-ئەتىقەلىرى، فاۋى شەھىرى ئاسارە-ەتىقىلىرى، سەمۇد ئاسارەئ-ئاد ئاسارە

كەتتۇق. ئەگەر بىر ئورۇندا قەدىمكى زاماندا ئالدىنىپ ئەتىقەلىرى... گە 

بىر ئۆي بارلىقى بايقالسا، ئۇالر بۇنى مەدەنىيەت بايقاش،  ېلىنغانساليدىن 

-اسارەرىخىمىز، ئياخشى بايقاش، بۇ بىزنىڭ ئۆتمۈشىمىز، بىزنىڭ تاكاتتا 

دۇنيا ئۇرۇشىدىن -3 ۋروپاياېسابلىدى. يەنى، بىز ھدەپ  ئەتىقەلىرىمىز..

ككە باشقىالر كىرگەن كىچى ېلىۋاتقانكباشالپ ئىنكار قىلىۋاتقان ۋە سۆزلەپ 

 كىرىمىز...

فاششىزىم مىللەتچىلىك نازىيە ۋە  ېلىۋاتقانكمانا بۇ كۈنلەردە مەيدانغا 

 تەسىرىگە ەسىنىڭئىدىيھەرىكەتلىرى يەھۇدىيالرنىڭ تىلمۇدتىكى 

ئۇچرىغانلىقىدىن مەيدانغا كەلگەن. گىتلىر قىلغان بارلىق رەزىل ئىشلىرىنى 

ارلىق ب ەھۇدىيالرنىي ەسىئىدىيئىدى. ئۇ يەھۇدىزىم  ۆگەنگەنئتىلمۇدتىن 

 ېرىتلگدى. شۇنىڭ بىلەن، قىل ېسھمىللەتلەردىن ئۈستۈن قىلغانلىقىنى 
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ادا دۇني ېرمانالرگېدىكى: د ېرگىتليەھۇدىيالرغا قارشى تۇرماقچى بولدى. 

ۆگەندى. ئبۇالرنىڭ ھەممىسىنى يەھۇدىيالردىن  ېرگىتلھەممىدىن ئۈستۈن!!! 

 كىتىنىەرىھئۇنىڭ بىلەن ھەمكارلىشىپ، مۇسۇلىين ئىتالىيەدە فاششىزىم 

ە ياپونىيەمۇ قوزغالدى... شۇنىڭ ئۈچۈن  قوزغىدى. مانا بۇ پىرىنسىپ بويىچ

ۇش ۋە فىرانسىيەگە ئۇر ەنگلىيەئبۇ ئۈچ دۆلەت پارتلىغاندا دۇنيا ئۇرۇشى -3

 ...ئارىالشتى ېرىكائامبۇ ئۇرۇشقا  ېيىنكئاچتى. شۇنىڭدىن 

ىسالم ئ ەسىگەئىدىيۋە ئاداۋەتكە تولغان بۇ مىللەتچىلىك  ۆچمەنلىكئمانا بۇ 

ۋە ئاداۋەتكە تولغان بۇ  ۆچمەنلىكئپۈتۈنلەي قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ. بۇ 

بەر قىلغان پەيغەم ېالنئتۇنجى بولۇپ ئۇرۇش  ەسىگەئىدىيمىللەتچىلىك 

ئەلەيھىسساالمغا اللە بۇ ئۇلۇغ دىننى نازىل قىلدى. بىالل ھەبەشى، ئەبۇ 

ولغانالر ... سۇفيان، سەلمان فارسىي ھەمدە يەھۇدىيالردىن مۇسۇلمان ب

قاتارلىق كىشىلەر بۇ ئۈممەتنىڭ قوماندانلىرىغا ئايالندى. قانداق كىشى 

ەرق پ ېچقانداقھبولسۇن ياكى مۇھاجىر بولسۇن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا  ەنسارىئ

 يوق.

 [81))ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اللَِّه َأتْ َقاك ْم   ]الحجرات:

الالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئ»

ھېسابلىنىسىلەر )يەنى كىشىلەرنىڭ بىر ال بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب 

بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ(، ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى 

 «بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر
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پەيدا  ەسىنىڭئىسلام تارىخىدا مىللەتچىلىك ئىدىي

 بولۇشى

 

بىز ئىسالم تارىخىدا مەۋجۇت بولغان مەسىلىلەرنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز؛ بۇ 

ئەسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا پەيدا -3 ەھىجرىيمەسىلىلەر بولسا، مۇسۇلمانالردىكى 

 تۇيغۇسىدىن ئىبارەت.  ەخىرلىنىشپبولغان ئۆزىدىن 

ئۆمەۋىيلەرنىڭ دەۋرىدە، يەمەن ئەرەبلىرى بىلەن مۇزەرىيە ئەرەبلىرى 

 تۇيغۇسى پەيدا بولدى. كىمكى ئەندەلۇسنىڭ پەتھى ەخىرلىنىشپ رىسىداۇئوتت

قىلىنىشىنى ئوقۇسا ياكى ما ۋەرائۇننەھرى شەھەرلىرىنىڭ پەتھى قىلىنىشىنى 

مىچىلىق ئىرقىي ئايرىپەيدا بولغان  ۇرىسىدائوتتئوقۇسا، مانا بۇ ئىككى تەرەپ 

ئىلىپ  لۇبىيەتكەمەغ ېتىمقمۇسۇلمانالرنى كۆپ  ەسىئىدىيۋە مىللەتچىلىك 

ئۆزىدىن  ۇرىسىدائوتتبۇ ئىككىسى ئارىلىقىدا بارغان ئىدى. ئۇرۇش 

بىر بىلەن -ئوتى تۇتاشتى. ئۇالر ئورتاق دۈشمەننى ئۇنتۇپ، بىر ەخىرلىنىشپ

ئۇرۇش قىلىشتى! مەشھۇر قوماندان قۇتەيبە ئىبنى مۇسلىم قاتتىق بىر 

مۇشەققەتكە دۇچ كەلدىكى، ئۇنىڭ قوشۇنى يەمەن ئەرەبلىرى ۋە مۇزەرىيە 

رى، توپالملى ېئىرالرشئەرەبلىرى دەپ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنۈپ كەتتى. 

ي كىتابالر، تارىخى كىتابالردا ئۇزۇن، قاتتىق ھەجۋىي قىلىش مەيدانغا ئەدەبى

 كەلدى. 

ئابدۇراھمان ئەلغافىقىنىڭ قوشۇنى يەمەن ئەرەبلىرى ۋە مۇزەرىيە ئەرەبلىرى 

دەپ ئىككى قىسىمغا بۆلۈنگەن ۋاقىتتا، بۇ ئىككى تەرەپ ئارىسىدا بۆلۈنۈش، 

 بولدى.  ەغلۇپمدۈشمەنلىك پەيدا بولۇپ، قوشۇن 
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بارلىققا كەلگەن ۋاقىتتا،   148ئىلىپ كەلگەن شۇئۇبىيە ھەرىكىتى پارسالر 

باشقا مىللەتچىلىك ھەرىكەتلىرىمۇ بارلىققا كەلدى. مانا بۇ ھەرىكەتلەر 

ئەرەبلەرنى مۇتلەق كۆزگە ئىلىپمۇ قويماستىن، بەلكى، ئەجەملەرنى 

گەرچە ئۇالرنىڭ تىلى -ئەرەبلەردىن ئارتۇق بىلدى. نۇرغۇنلىغان شائىرالر 

 -ن، ئەرەبلەشكەن شائىرالر بولسىمۇيازىدىغا ېئىرشئەرەب تىلى، ئەرەبچە 

بىراق، ئۇالر شۇئۇبىيە ھەرىكىتىگە دەۋەت قىلدى.؛ يەنى، فارىس مىللىتىنى 

ياكى ئۇنىڭدىن باشقا مىللەتلەرنى ئەرەب مىللىتىدىن ئارتۇق بىلدى. ئەھۋال 

يامانالشتى. ھەتتاكى، شۇنداق گەپلەر مەيدانغا چىقىشقا باشلىدىكى،  ېخىمۇت

ھەرىكىتىگە مايىل بولىدۇ. چۈنكى، ئۇ ھايۋاناتالر  جاھىز شۇئۇبىيە

توغرىسىدىكى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كىتابلىرىدا ئەرەبلەرنىڭ ئادەتلىرى 

ەت ئۆلۈپ قالغان ۋە ئەڭ مەين ېمەكلىكىگەيتوغرىسىدا سۆزلىدى. ئەرەبلەرنىڭ 

چاپالشقان ھەمدە ئۈممەتلەرگە  ەلبكەقكۇپايە.... مانا بۇالر  ېسەيھايۋانالرنى 

ەتچىلىك بولسىمۇ مىلل ېسەلكېسەلدۇر. بۇ كيۇققان ئەڭ رەزىل، يىرگىنىشلىك 

 چىاليدۇ. غەيرىدىكى بىر يولغا پار ەقۋالىقىنىڭتبولۇپ، ئۇ كىشىلەرنى پارچىالپ، 

 [81))ِإنَّ َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اللَِّه َأتْ َقاك ْم   ]الحجرات:

ك دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلى ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ»

ھېسابلىنىسىلەر )يەنى كىشىلەرنىڭ بىر ال بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب 

بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ(، ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى 

 «بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر

ال ألعجمي و  ولما قاله َصلَّى الله  َعَلْيِه َوَسلََّم: }ال فضل لعربي على أعجمي
 )رواه احمد  على عربي إال بالتقوى{.

                                                           
هەرىكەت ئەرەبلەرنىڭ ئەقەملەردىن هىچقانداق ئارتۇقچىلىقى يوق دەيدىغان بىرخىل هەرىكەت بۇ  148 

بولۇپ، ئۆمەۋىيلەر دەۋرىدە پەيدا بولۇشقا باشلىغان بولۇپ، ئابباسىيلار دەۋرىدە رەسمى مەيدانغا 
 ئاشكارە چىققان بىرخىل هەرىكەتتۇر.
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پەقەت تەقۋادارلىقتىن باشقا : » ېگەندپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ئەرەبلەرنىڭ ئەجەملەردىن )ئەرەبلەردىن باشقا بارلىق مىللەتلەردىن(، 

ئەجەملەرنىڭ ئەرەبلەردىن ئارتۇقچىلىقى بولمايدۇ. )يەنى، ئەرەبلەر بىلەن 

اللەنىڭ نەزىرىدە ئوخشاش ئىنسان بولۇپ، كىم تەقۋادارلىق  ئەجەملەر

 «دۇ.(ېرىشىئمەرتىۋىگە  ۇقىرىيقىلىدىكەن، اللەنىڭ نەزىرىدە شۇ كىشى 

 ھەرخىلباشقا ئىدىيەلەرمۇ بارلىققا كەلدى. ئۈممەت  ېيىنكئۇنىڭدىن 

-ۇرۇھالر، ئىرقالر، خىلمۇگخىل -كەتتى. يەنى، خىلپارچىلىنىپ گوروھالرغا 

ەڭ ئ »جاھىلىيەتلەرگە پارچىلىنىپ كەتتى. ئەمەلىيەتتە ئۈممەت خىل 

 ،تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر

پەقەت تەقۋادارلىقتىن باشقا ئەرەبلەرنىڭ ئەجەملەردىن )ئەرەبلەردىن باشقا 

« دۇلىقى بولمايبارلىق مىللەتلەردىن(، ئەجەملەرنىڭ ئەرەبلەردىن ئارتۇقچى

 قىلىپ تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ دوستلۇقى اللە ئۈچۈن بولمىدى.  ېتىقادئدەپ 

 مەيدانغا كەلدى. بۇمۇ جاھىلىيەتنىڭ ەزھەپچىلىكىمئۇنىڭدىن باشقا فىقھى 

بىر تۈرى ئىدى. ما ۋەرائۇننەھرى شەھەرلىرىدە  ۋە ئىسالم دۇنياسىنىڭ 

 ەزھەپتىكىلەرمي بىلەن شافى ەزھەپتىكىلەرمشەرقلىرىدە، ھەنەفىي 

ئۇرۇشلىرى يۈز بەردى. شۇنىڭدەك، ئىراق،  ەزھەپمقاتتىق  ۇرىسىدائوتت

 ەزھەپمئوتتۇرسىدىكى  ەزھەپلەرمۋە ئۇندىن باشقا  ەنبەلىيلەرباغداد ھ

 ، ېلىپكمەيدانغا سوپىزم بولدى.ئۇنىڭدىن باشقا شاھىت ئۇرۇشلىرىغا 

ۋە  ئۆزلىرىنىڭ شەيىخلىرىپارچىلىدى. پۈتكۈل كىشىلەر  ېخىمۇتئۈممەتنى 

يوللىرىنى دوست تۇتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۈممەت تەسۋىرلىگۈسىز دەرىجىدە 

 بۆلۈنۈپ كەتتى...

ئەمما، ئۆلىماالرنىڭ ئىبادەت ھەققىدىكى ئىختىالپلىرىغا كەلسە، ئۇ ئىبادەت 

ھەققىدە ئىزاھاتنى تەپسىلىلەشتۈرگەنگە ئوخشاش بىر ئىشتۇر. بۇ ئىش 

ئىماننىڭ شاخچىلىرىدىن بىر شاخچىنى مۈشكۈل ئەمەس. بۇ 

تەپسلىلەشتۈرگەنگە ئوخشاشتۇر... بۇ ئىككىسىنىڭ قايسىسى ئەۋزەل؟ 

زىكرى ئەھلى ئەۋزەلمۇ، جىھاد ئەھلى ئەۋزەلمۇ؟ قۇرئان ئەھلى ئەۋزەلمۇ، 
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بارلىققا كەلدى. بىراق، بۇالر  ېقىممۇئھەدىس ئەھلى ئەۋزەلمۇ؟ ... مانا بۇ 

، بۇالرنىڭ ھەممىسى ياخشىلىق، ئىلىم، دىندۇر... تولىمۇ يەڭگىلدۇر؛ چۈنكى

بۇنداق ئىنسان قەيەردە بولىدىكەن، ئۇ ھامىنى بىر ياخشىلىقنىڭ ئۈستىدە 

 ئۈچۈن باشقىالرنى كەمسىتىپ، ئۆزىدىن پەخىرلىنىشئىنسان ،  ېكىنلبولىدۇ. 

 دۇرۇس بولمايدۇ. 

 ېخىمۇتە ەسىلشۇئۇبىيە ھەرىكىتى  سەۋەبى بىلەن بۆلۈنۈش پەيدا بولغاندا، م

قەبىلىسىنى يوقاتتى. ئۇالر شۇئۇبىيە   149بولىدۇ. رەشىد بەرامىكەئاشكارا 

ھەرىكىتى  بىلەن باتىنىيە ھەرىكىتىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن ئىدى. 

بەزى كىشىلەر ھەققىدە ئۇالرنىڭ پەقەتال شۇئۇبىيە ھەرىكىتى ۋە ئۇالرنىڭ بۇ 

يىتى ھەرىكىتىگە ۋە كىسرا مەدەنى ەدەنىيىتىمھەرىكەتنى فارىس 

 ەدىمكىق. چۈنكى، ئۇالر بۇ ھەرىكەتتە  ۇقىلىنىدئايالندۇرۇۋالغانلىقى زىكرى 

ىرىنى، قەسىرل-ئەتىقىلەرنى، كىسرانىڭ ساراي-ئاسارە ەدىمكىق، شوئارالرنى 

ئەتتۈرۈپ، - ەكسئكىسرانىڭ دەۋرىدىكى پۈتكۈل ھايات كۆرۈنۈشلىرىنى 

 ى. رەشىد خەلىپە بولۇپ، ئىشالرنىڭقايتۇرد ەۋرگەد ەدىمكىقپۈتكۈل ھاياتنى 

بۇ دەرىجىگە بارغانلىقىنى ھەمدە مۇسۇلمان ئۆلىماالرنىڭ ئۇالر ھەققىدىكى 

ھۆكۈملىرىنى كۆرگەندە، رەشىد بەرامىكە قەبىلىسىنى يوقاتتى؛ ئۇالردىن 

ئۆلتۈردىغاننى ئۆلتۈردى؛ تۈرمىگە سواليدىغاننى سولىدى. اللە ئۇالرنى ۋەيران 

 پارچە قىلىۋەتتى. -پارچەقىلدى، ئۇالرنى 

ەرگە كىچىك دۆلەتل-ەۋرلەردە، ئۈممەتنىڭ بىرلىكى يوقاپ، كىچىكدكىيىنكى 

ە بىر دۆلەتكە، ئەنتاكىي ەمەشقدپارچىالندى. نەتىجىدە، ھەلەب بىر دۆلەتكە، 

-بىر دۆلەتكە، مۇسۇل بىر دۆلەتكە... پارچىالندى. شۇنىڭ بىلەن ئەھل

ۇالر قويدى. شۇنىڭ بىلەن ئ ېرىپبر ساۋاق ، ئۈممەتكە چوڭ بى ېلىپكسەلبلەر 

ەمالىيكالر ېيىن، مكيەنە بىرلىشىپ، بۇرۇنقى بىرلىكىگە قايتتى. ئۇنىڭدىن  

                                                           
ئەسلى بەلخى شەهرىدە ياشايدىغان، ئوتقا چوقۇنىدىغان مەجۇسىلار بولۇپ، -بەرامىكە قەبىلىسى149 

ەن كىشىگە بوۋىسى بىرمىك دىگ-ەت قىلىدىغان ئاتائۇلار ئۆزلىرىنى مەجۇسى ئىبادەتخانلىرىدا خىّزم
 نىسبەت بىرىدۇ. ئۇلار كىيىن مۇسۇلمان بولغان.
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كەلدى. ئەمما، بۇالر ئەرەبلەر ئەمەستى. سەالجىقالر ئەسلى ئەرەب ئەمەستى. 

 ەرۈركلتتۈركلەر ئىسالمغا كىردى، بىراق، بۇالر ئەرەبلەر ئەمەستى. ئەمما، 

ئىسالم بايرىقىنى تۇرانىيە مىللەتچىلىكى بارلىققا كەلگەنگە قەدەر كۆتۈردى... 

مەيلى ئىسالم دۇنياسىدا بولسۇن ياكى بىز ئۇنىڭدىن ھازىرقى زامان ئەرەب 

دۇنياسىدا بولسۇن؛ مانا بۇالر دۇنيادا  ۋروپايامىللەتچىلىكىنى قوبۇل قىلغان 

 ىچە تارىخىدۇر. پەيدا بولۇشنىڭ قىسق ەسىنىڭئىدىيجاھىلىيەت 
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ھازىرقى زاماندىكى ئەرەب مىللەتچىلىك 

 ھەرىكىتىنىڭ ئەھۋالى

ۇرۇشنىڭ ئ ېتىملىققاللەنىڭ رەھمىتى بىلەن ئەرەب مىللەتچىلىكى ئىككى 

 سەۋەبى بىلەن پارچىالندى. 

ئۇرۇش بولسا: لىۋان ئۇرۇشىدۇر؛ ئىسالم ئۈممىتى ۋە  ېتىملىققبىرىنچى 

بولغان ھەمدە ئەرەب  ەۋەبچىسىسئوسمانىيە دۆلىتىنى پارچىالشنىڭ 

مىللەتچىلىكىنى بىر بىرىگە باغالپ تۇرىدىغان لىۋان تارىخىنى تەپەككۇر 

 رغاۇرۇھالگ ەپارچ-قىلىدىغان بولساق، اللە لىۋاننى پارچىلىدى. لىۋان پارچە

 كەتتى.  پارچىلىنىپ

 ... ۇرۇھبىر گ 151؛ ئەرمەنلەر ۇرۇھگبىر  150مارۇنىالر

،  ەسىپارتىيبۆلۈنگەن بولۇپ: شۇمۇن  ەلەرگەپارتىيمارۇنىالر نۇرغۇن 

 فەرىنجىيە پارتىيەسى، جەمىيل پارتىيەسى... ۋەھاكازاالر...

 بار.  ئىستانسىسى ۋە قوشۇنىرادىيو دەرۇزىيەلەر بىر پارتىيە بولۇپ، ئۇالرنىڭ 

                                                           
لىۋاندا ياشايدىغان، ياۋرۇپا چىركاۋلىرىغا  مارۇنىلار شا  شەهەرلىرىدە ياشايدىغان، بولۇپمۇ150 

 ئەگىشىدىغان دىنى گوروهتىن ئىبارەت.
مىنىدا تەۋە بولغان كىشىلەر بولۇپ، ئاساسلىقى ئەرمىنىيە زىهىندىلار ياكى ياۋرۇپالىقلارغا ئەرمەنلەر  151 

 ياشايدۇ.



 ھەرىكىتى ئەرەب مىللەتچىلىكھازىرقى زامان 

219 
 

پارتىيە بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىرى ھىزبۇلالھ دەپ ئاتالغان ئىككى   152رافىزىلەر

ئىبارەت.  ھەرىكىتىدىن« ئەمىل نەبىيە بەرىي» شەيتان پارتىيەسى ؛ يەنە بىر 

 بۇالرنىڭ ھەممىسى رافىزەلەردىن ئىبارەت. 

 ەىگئىككسەۋەبىدىن بىز ئىسالم ئۈممىتىنى  ېمىنز ەكىچىككىنمانا بۇ 

ەب ئۈممىتى ۋە ئىسالم ئۈممىتى دەپ ئاتىدۇق... ئەرەب پارچىالپ، ئەر

مىللىتى قۇرۇلتىيى ئۆتكۈزۈلسە لىۋان رەئىسى قاتنىشىدۇ. ئىسالم ئۈممىتى 

قۇرۇلتىيى ئۆتكۈزۈلسىمۇ يەنىال لىۋان رەئىسى قاتنىشىدۇ؛ ۋەھالەنكى، بۇ لىۋان 

ۇر!!! مانا بۇالرنىڭ سەۋەبىدىن، بىز خىرىستىياندرەئىسى بولسا 

يوقاتتۇق... ئەقىدىمىزنى، تەۋە بولغان ئىسالم ئۈممىتىنى ىرىمىزنى دوستل

 ...قىلىۋەتسۇن ەپارچ-يوقاتتۇق... اللە ئۇالرنى پارچە

ۋە  ىيەۇرسشۇنىڭ بىلەن، ئەرەب مىللەتچىلىكى يوقۇلۇشقا باشلىدى. اللە 

 پارچىلىدى.  ەسىنىپارتىيئىراقتىكى ئەرەب گۈللىنىش 

ھەقىقەتەن، بۇ تولىمۇ چۈشۈنۈكسىز بىر ئاداۋەتتۇر. چۈنكى، بىر ئىنسان 

ىشى ھەربىر ك ەسىدىكىپارتىيشۇنىڭدىن ھەيران قالىدۇكى، بۇ گۈللىنىش 

. ھۇجۇم قىلىدۇ ېرىندىشىغاقيەنە بىر  ەدىكىپارتىيقادىر بولسىال، بۇ 

 كشۇنىڭدەك، ئىراق تۈرمىلىرى سەالھ بەكداشقا تەۋە بولغان سۈرىيەلى

لىرى بولسا تۈرمى ۇرىيەسگۈللىنىش پارتىيەسىنىڭ ئەزالىرىغا توشۇپ كەتتى. 

مىيشىل ئەفلەق، ھەسەن بەكرى ۋە ئۇندىن باشقا كىشىلەرگە تەۋە بولغان 

 گۈللىنىش پارتىيەسىنىڭ ئەزالىرىغا توشۇپ كەتتى.

چىققاندا ئەرەب  ېشىغابمىسىردا: ئەنۋەر سادات ھاكىمىيەت 

تى. كەت ېكىنىپچمەن خالى ئىدى. مىسىر ئارقىغا مىللەتچىلىكىدىن تاما

 مىسىر ھازىر ئۆزىنى "مىسىر ئەرەب جۇمھۇرىيىتى" دەپ ئاتايدۇ. 

                                                           
شىيئەلەرگە ئوخشايدىغان باتىل بىر تەبىقە بولۇپ، ئابۇ بەكرى ۋە ئۆمەرنى  شۇنىڭدەك  رافىّزىلەر 152 

  نۇرغۇن ساهابىلەرنى ئىنكار قىلىدۇ...
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ئابدۇناسىرنىىڭ شاگىرتى كارزافى بىرلىككە كەلگەن بىر دۆلەت قۇرۇپ 

. چۈنكى، قىلمىدى ۇۋاپىقماللە ئۇنى بۇنىڭغا  ،چىقىشنى ئارزۇ قىالتتى. بىراق

ساسىدا قۇرۇلمايتتى. مىسىر بىلەن لىۋىيە ئوتتۇرسىنى بۇ دۆلەت ئىسالم ئا

 باغالپ تۇرىدىغان ئەرەب مىللەتچىلىكىمۇ پارچىالندى.

قولتۇق ئۇرۇشى. بۇ ئۇرۇشتا بىر ئۆيدىكى، بىر پارس ئۇرۇش: ئىككىنچى 

پارتىيەدىكى، بىر دۆلەتتىكى بىر قىسىم ئەرەبلەر ئىراق بىلەن بىر سەپتە 

تەرەپ ئۆز ئارا ئىككى  ەرھقارشى تۇردى. تۇردى؛ بەزىلىرى ئىراققا 

دۈشمەنلەشتى. ئۆزلىرىنى ئىراققا مىللەتچىلىك مۇناسىۋىتى بىلەن باغالپ 

تۇرىدىغان سۈرىيەلىك گۈللىنىش پارتىيە ئەزالىرى ئىراققا ھۇجۇم قىلغان قوشۇن 

بىلەن ئىراققا  كىرىپ، ئىراقلىقالردىن ئۆلتۈرگەنلەرنى ئۆلتۈردى؛ مانا بۇ اللەنىڭ 

ئەزالىرى  لىۋىيەدە ئۇرۇش قىلغان ۋاقىتتا، پارتىيە نىئمىتى!!! گۈللىنىش 

ياردەم بەرسە،  ەسىگەپارتىيبەزىلىرى ھىزبۇلالھ دەپ ئاتالغان شەيتان 

يۈز ئۇرۇش قىلغان شەمۇن پارتىيەسىگە ياردەم -بەزىلىرى ئۆزلىرى بىلەن يۈزمۇ

رەب مىللەتچىلىكى ساناالر بولسۇنكى، مانا ھازىر ئە-بەردى. اللەغا ھەمدۇ

 چۈشۈپ قالدى!!! ەكراتقاس

ساناالر بولسۇنكى، مۇسۇلمانالر غەپلەت ئۇيقۇسىدىن تولۇق -اللەغا ھەمدۇ

سىگوۋىنادا ياكى بوسىنىيە گىرفىلىپپىندا ئويغاندى... بىز ئافغانىستاندا ياكى 

 ېسھئويغىنىش ھەرىكەتلىرىنى  ېرىۋاتقانبياكى ئۇندىن باشقا جايالردا ... يۈز 

قىلىۋاتىمىز؛ مانا بۇ ئويغۇنۇشالر مۇسۇلمانالرغا ئىسالمىي دوستلۇقنىڭ نەقەدەر 

ىرىگە ب-مۇھىملىقىنى، ئەقىدە مۇناسىۋىتىنىڭ ئىسالم ئۈممىتىنى بىر

ۇڭا، قىلدۇردى. ش ېسھبىر مۇناسىۋەت ئىكەنلىكىنى  -باغاليدىغان بىردىن 

لىش چۈن دۇئا قىئۈ ېرىنداشلىرىقئۇالر بىرلىشىپ، مىلى بىلەن، مۇسۇلمان 

 ئارقىلىق جىھاد قىلدى...

مۇشەققەتلەر ۋە مۇسىبەتلەر مۇسۇلمانالرغا : بىز ئىسالم -مانا بۇ جاپا

ئارمانلىرى -ئۈممىتىنىڭ بىر ئۈممەت ئىكەنلىكىنى، ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئارزۇ

بىر ئىكەنلىكىنى، ئەقىدىسى، قىبلىسى بىر ئىكەنلىكىنى، كىتابى بىر 
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ا بۇ قىلدۇردى. تارىخت ېسھمبىرى بىر ئىكەنلىكىنى ئىكەنلىكىنى، پەيغە

ىسالم ئ ەقىقىيھېپىلمايدۇ. چۈنكى، تئىسالم ئۈممىتىدىنمۇ ياخشى ئۈممەت 

ئۈممىتى ھەرقانداق مىللەتچىلىكلەر، ئىرقىي ئايرىمچىلىقالر، 

تەرەپبالىقالردىن پۈتۈنلەي خالى ئۈممەتتۇر. ئىسالم ئۈممىتى مۇشرىكالرغا 

التقىالردىن پەخىرلەنمەيدۇ. چۈنكى، بۇنداق -الي ئوخشاش تاشالر ۋە

مۇشرىكالرنىڭ نەزىرىدە، پەقەتال ئىھرامالر، بابىلنىڭ تاملىرى ... بار بولۇپ، 

ئۇالر سالىھنىڭ شەھەرلىرىنى ... بىنا قىلغان ئىدى. ئەمما، بىز ئىمان 

كارۋانلىرىدىن، پەيغەمبەرلەردىن، كەبىنى بىنا قىلغان پەيغەمبەرلەر 

 لىرىدىن پەخىرلىنىمىز! كارۋان

 

ِفيِه آيَاٌت  ))ِإنَّ َأوََّل بَ ْيٍت و ِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة م َبارَكاً َوه دًى ِلْلَعاَلِميَن *
 [25-29بَ يِبَناٌت َمَقام  ِإبْ َراِهيَم َوَمْن َدَخَله  َكاَن آِمناً   ]آل عمران:

سېلىنغان ئۆي )يەنى  ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا )ئىبادەت ئۈچۈن( تۇنجى»

بەيتۇلال( مەككىدىدۇر، مۇبارەكتۇر، جاھان ئەھلىگە ھىدايەتتۇر. ئۇنىڭدا 

ئوچۇق ئاالمەتلەر باركى، ماقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، بەيتۇلالغا كىرگەن 

ئادەم ئەمىن بولىدۇ. قادىر بواللىغان كىشىلەرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن كەبىنى 

قىلىندى. كىمكى ئىنكار قىلىدىكەن )يەنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پەرز 

ھەجنى تەرك ئېتىدىكەن، زىيىنى ئۆزىگە(، شۈبھىسىزكى، ئالالھ ئەھلى 

 «جاھاندىن )يەنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن( بىھاجەتتۇر

 

 مانا بۇ بىنا بىز ئىسالم ئۈممىتىنى توپاليدۇ؛ بىز ئۇنىڭدىن پەخىرلىنىمىز.

اللەغا ئىبادەت قىلىمىز؛ اللەغا ئىبادەت قىلغانلىقىمىزدىن، اللەنىڭ  بىز

 ەبىگەكپەيغەمبەرلىرى بىنا قىلغان ۋە ھەج قىلغان بۇ ئۆي 
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يۈزلەنگەنلىكىمىزدىن پەخىرلىنىمىز؛ مانا بۇالر بىز پەخىرلىنىدىغان 

ەتىقىلىرىمىز؛ مانا بۇ بىز پەخىرلىنىدىغان ئ-مەدەنىيەتلىرىمىز ۋە ئاسارە

باشقا بارلىق نەرسىلەر ئەرزىمەس  ۇنىڭدىنبسەك نىشانىمىزدۇر... يۈك

، مىللەتچىلىكتۇر ... بەلكى، ئىسالم ئايرىمىچىلىق جاھىلىيەت، ئىرقى 

ۇش يوقۇتتازىالپ نەرسىلەردىن  ۈپرەندەچزېمىننى مانا مۇشۇنداق ئەرزىمەس 

 ۇنىڭۋە ئۇنىڭغا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن كەلگەندۇر. مانا بۇالرنىڭ اللە ۋە ئ

 ېتەرلىكتۇر.يپەيغەمبىرى جاھىلىيەت دەپ ئاتىغانلىقى 

 -ۈزەلگ ېمىدېگەننيىتەكچىمىز ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ تۆۋەندىكى  سۆزى 

 ھە! -ېيتىلغانئھەم جايىدا 

دىن ئارقىلىق ئىززەتلىك قىلغان قەۋممىز. قاچانكى، بىز مۇسۇلمانالر، اللە بۇ »

-بىز بۇندىن باشقا يول ئارقىلىق ئىززەت تاپماقچى بولساق، اللە بىزنى خار

 «مەھكۇم قىلىدۇ.  ەبۇنلۇققاز

 ئۆمەر ئىبنى خەتتاب-

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 


