
  
  مۇقهددەس ئارمان

 
   

دېـگهن  !" ئوھۇد مهيدانىدا ئىسالم خهتهر ئىچىدە قالدى     "مهدىنه كوچىلىرىدا ياڭراۋاتقان    
بـــۇ خهتهر ســـىگنالىنى بـــارلىق ئايـــالالر، ئۇشـــشاق بـــالىالر، قېـــرى ـ چېـــرە، ئـــاجىز،    

ھالبۇكى، ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىـرى  . مېيىپالرنىڭ ھهممىسى تهڭال ئاڭلىغان ئىدى  
ىڭ ئاجىزلىقىنى ۋە جىهادقا قاتنىشىشتىن ھهقىقهتهن ئۆزرىلىك ئىكهنلىكىنـى        ئۇالرن

كۆزدە تۇتۇپ، ئۇالرنى مهدىنىدە پاناھلىنىشقا قالدۇرۇپ كهتكهن بولـسىمۇ، ئهممـا بۈگـۈن             
بۇ ئاجىز ئىنسانالر توپى مۈكىنىش ئورنىغا پاناھگاھلىرىنى تاشالپ، بهس ـ بهس بىـلهن   

ئــۇالر بۈگــۈن خهتهر خهۋېرىنــى ئــاڭالش . لىغان ئىــدىســىرتقا يوپۇرۇلــۇپ چىقىــشقا باشــ
ــېهىتلىك        ــان شـ ــۈۋەجهپ تۇرغـ ــدا كـ ــب، روھىـ ــان قهلـ ــدىن بويـ ــال ئۇزۇنـ ــلهن تهڭـ بىـ
ئىــشتىياقىنىڭ چاقمــاقتهك بېقارارلىقتــا، ئاشــىقالرچه جۇنۇنلــۇق ئىنتىلىــشچانلىقتا 

ــانلىقىنى ھــېس قىلماقتــا ئىــدى      ــۇرۇپ تىپچهكلهۋاتق ئۇالرنىــڭ . تىنىمــسىز مهۋج ئ
اتلىقىنىڭ بىـردىن ـ بىـر ھاسـىلى، پۈتكـۈل ئـارزۇ ـ ئارمانلىرىنىـڭ بىـردىن ـ بىـر            ھاي

مــۇرات ســاھىلى بولغــان ئىــسالم خهۋپ ئىچىــدە قالغانــدا ئۇالرغــا نىــسبهتهن ھهرقانــداق 
ئىسالمغا داغ تېگىش ئالدىدا تۇرغان بۇنداق ۋەزىيهتته       . خهتهر قورقۇنچلىق بىلىنمهيتى  

بۈگۈن بـۇ   . رغا نىسبهتهن ئۆلۈمدىنمۇ بهتتهررەك ئىدى    لهۋ چىشلهپ ھايات كهچۈرۈش ئۇال    
ئاجىز ئىنسانىيهت كارۋانلىرى ۋەھشىي، باتىل كۈچلهر بىلهن تاكى ئاخىرقى بىر تىقـى        
قالغىچه جهڭ قىلىپ، ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسـۇلى ئۈچـۈن، شـۇنداقال سـۆيۈملۈك ئىـسالمى                

يـدانى تهرەپـكه ئـۆزلىرىنى      ئۈچۈن جان ۋە تهنلىرىنى تهقدىم قىلىش ئارزۇسىدا ئوھـۇد مه         
گۇياكى ھاياتلىق ئۆلـۈمنى قـوغالپ كېتىـپ        . ئۇنۇتقان ھالدا ئالدىراش كېتىپ باراتتى    

قۇربانلىق ئىشقىدا مهستانه پاناھگاھالر ئورنىدىن قوزغۇلـۇپ خهتهرنـى ئىـزدەپ           . باراتتى
ەت مانا بۈگۈن ھهممىنى ئارقىدا قالدۇرۇپ، سهپنىڭ ئهڭ ئالدىدا جاسـار         . كېتىپ باراتتى 

بىلهن تېز ـ تېز يۈرۈپ كېتىپ بارغان كىشىنىڭ ئهر ئهمهس، بهلكى بىر نـاتىۋان ئايـال    
ئـۇ دەل ئـۇممى ئهممـارە رەزىيهلالھـا         . ئىكهنلىكىنى ھهممهيلهن ئۆز كۆزى بىلهن كۆردى     

ئهنها بولۇپ، تهرەپـتىن ـ تهرەپـتىن ئوقيـا، نهيـزىلهر يېغىـپ، ئالالھنىـڭ ئهڭ ئـاخىرقى         
تۇرغــان ئهشــۇ ھاالكهتلىــك ئۆلــۈم قاينىمىغــا تېــزرەك بېرىــپ  پهيغهمبىرىنــى قورشــاپ 

بۈگـۈن ئـالالھ ۋە ئۇنىـڭ رەسـۇلىغا بولغـان قاينـاق             . شۇڭغۇپ كېتىـشكه ئالـدىراۋاتاتتى    
مۇھهببهت بۇ ئىمان ۋە ئىـشهنچنىڭ ئايـال ئۈلگىـسىنى گويـاكى بىـر يـالقۇنالپ تۇرغـان          

  پىلدەك سهپ تىزىپ تۇرغان ئۇ كۆز ئالدىدا پوالت سې. جوغقا ئايالندۇرپ قويغان ئىدى
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دۈشمهنلهرگه خـۇددى تـوپ ئوقىـدەك ئېتىلىـپ بېرىـپ، ھهممىـدىن ئىلگىـرى ئـۇرۇش                 
  گهرچه ئۈستى ـ ئۈستىلهپ تېگىۋاتقان قىلىچالرنىڭ . قاينىمىغا كىرىپ كهتتى

ىـق قانغـا بويىـۋېتهلىگهن بولـسىمۇ، ئهممـا      زەربىسى ئۇنىڭ بهدەنلىرىنى چىلىق ـ چىل 
بۇ ئۇنتۇلماس پىداكار ئانىمىز دۈشـمهنلهرنىڭ      . ئۇنى بىر قهدەممۇ ئارقىغا داجىتالمىدى    
  پكلهرچه توختىماي چېپىپ، سهپ بۆسۈۋىجداندىن خالى كۆكرەكلىرىگه ئهركه

ــارا      ــهيتانىيهتنىڭ ق ــى ش ــانىيهت چىرىغىن ــۆچمهس ھهقق ــاخىرى ئ ــرلىگهنچه، ئ  ئىلگى
ــ ۇنلىرى قورشــىۋالغان، ئىــسالم ھهقىقتهنمــۇ خهتهر ئىچىــدە قالغــان جايغــا يېتىــپ  قۇي

كــۆزنى يۇمــۇپ، ئــاچقىچه ئــۇ يهردىمــۇ قانچىلىغــان دۈشــمهننى يهر چىــشلىتىپ، . بــاردى
كۇپپارالرنىڭ ھهيۋىسىنى يهر بىـلهن يهكـسان قىلىۋاتقـان بـۇ نـاتىۋان تهنهـا ئانىمىزغـا                 

ــۈرەكلىرى   ــارچه سېــسىق گۆشــكه   شــېرىكچىلىك نىجاســهتلىرىدە ي ــر پ ھېســسىز بى
ئۇنىـڭ  . تۇشتىن ۋىجدانسىزالرچه ھۇجۇم قىلماقتـا ئىـدى  ئايلىنىپ ئهبلهخلهر تۇشمۇ ـ  

دەپ نهرە توۋالشـلىرى پۈتكـۈل ئوھـۇد     !" ئالالھۇ ئهكبهر "ھهر بىر قېتىم قىلىچ ئۇرغاندا،      
مهيدانىنى زىلزىلىگه سېلىپ، بارلىق مۇجاھىـدالرنىڭ جاسـارىتىگه يېڭىـدىن ھايـاتى            

ۇســتهفا ســهللهلالھۇ ســۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد م . كــۈچ بهرمهكــته ئىــدى 
ئهلهيهى ۋەسـهللهمگه قارىتىـپ ياغـدرىلىۋاتقان ئوقياالرغـا ئـۆز جىـسمىنى مهردانىلىـك               
بىلهن قالقان قىلىپ، خۇددى تهۋرەنمهس تاغدەك روسۇلۇلالھنى قوغداۋاتقان بـۇ پىـداكار            

بـۇنى كـۆرۈپ   . ئانىمىزغـا ئاسـمان ـ زېمىـن ۋە بـارچه كائىنـات ئـاپېرىن ئۇقماقتـا ئىـدى         
ــا  قـــاتتىق  ــهللهم ئۇنىڭغـ ــهللهلالھۇ ئهلهيهـــى ۋەسـ تهســـىرلهنگهن پهيغهمبىرىمىـــز سـ

دەپ مهدھىـيه   " ئىسالم سهن بىـلهن پهخىرلىنىـدۇ     ! ئۇممى ئاممارە يارايسهن  ! يارايسهن"
  . ئوقۇشقا باشلىدى

يۈز كۆزلىرى قان بىلهن يۇيۇلـۇپ تۇرغـان ئـۇممى ئهممـارە رەزىيهلالھـا ئهنهـا پهيغهمـبهر                
مېنىڭ ئارمىنىم يـالغۇز    ! ـ ياق، ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى    : لۇپئهلهيهىسساالمغا بۇرۇ 

گويـا ئۇنىـڭ ھاياتىـدىكى تـۈگىمهس ـ پـۈتمهس ئهڭ گـۈزەل ئارمـان         . بوال ئهمهس ـ دېـدى  
  . ئهمدىلىكته بىراقال ئۆزىنى ئايان قىلماقچى بولىۋاتاتتى

سـتىدا  مهن ئۆلگهندىن كېـيىن سـېلىنىڭ ئايـاقلىرى ئا        ! ـ ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى   
ماڭــا دۇئــا قىلــسىال يــا . مېنىــڭ مانــا مۇشــۇ بىــرال ئــارمىنىم بــار . قوپالىــسامال بولــدى

ئۇنىڭ ئاۋازى چۇڭقـۇر دەرتلىـك ئىـشتىياقتا، ئاجايىـپ          ! ماڭا دۇئا قىلسىال  ! رەسۇلۇلالھ
  .بىر خىل بېقارار، مۇقهددس تهلپۈنۈشته مۇڭلۇق تېترىمهكته ئىدى
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ــۇممى  . پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالم دەرھــال قــولىنى دۇئاغــا كــۆتهردى  - ــۇنى كــۆرگهن ئ ب

ئهممـــارە رەزىيهلالھـــا ئهنهانىـــڭ پۈتـــۈن ھـــاردۇقى بىـــراقال چىققانـــدەك يېنىـــك بىـــر 
! ـ ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىـرى    : ئۇ ھوشسىزلىق ئالىمىدە  . نهپهسلىنىپ ھۇشسىزالندى 

ئهمــدى مېنىــڭ ھېچنېمىــدىن غــېمىم يــوق، يهتمهكچــى بولغــان مــرادىم مانــا بۈگــۈن  
  . ھاسىل بولدى ـ دەپ شىۋېرلىماقتا ئىدى

پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمنىڭ چۈڭقــۇر مېهــرى ـ شــهپقهتكه تولغــان مۇبــارەك نهزىــرى   
ئـۇممى ئهممـارە رەزىيهلالھـا      . قاتتىق تهسىرلىنىش ئىلكىدە ئۇنىڭغا تىكىلگهن ئىـدى      

نهانىــڭ چهكــسىز مهمنــۇنىيهتكه چــۆمگهن ھــارغىن كــۆزلىرى گــاھ ئېچىلىــپ، گــاھ ئه
  : يۇمۇلۇپ، گويا

  ئۆزلىرىنى تىلهپ ئالالھتىن،
  .تىلىۋالدىم پۈتكۈل جاھاننى

  شۇڭا مهڭگۈ قايتا دۇئاغا، 
  . كۆتۈرمهسمهن ئهمدى قوالمنى

  . دېمهكچى بولىۋاتاتتى
قهلبلىرىمىزنىـڭ قـاراڭغۇ    ! ايلىخوش قېنى ئهمدى ئۆزىمىزگه بىـر نهزەر سـېلىپ باقـ          

پۇشقاقلىرىدىن بولسىمۇ ئهشۇ پىدىكار ئانىمىزنىڭكىدەك بىرەر ئارماننىـڭ دېرىكىنـى          
ئۇچرىتاالرمىزمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈچـۈن دىلرۇبـا جاھانىمىزنىـڭ بـارچه مهئىـشهتلىرىنى بهدەل             

چۈن بۇ  قىالالرمىزمۇ؟ ئۇممى ئهممارە رەزىيهلالھا ئهنهانىڭ تىلىگهن ئهشۇ بىر دۇئاسى ئۈ         
ئهرزىمهس چۈشكۈن ھاياتىمىزنى بولسىمۇ قوربان قىلالرمىزمۇ؟ ئهممـا مىـڭ ئهپـسۇس،            
شۇ تاپتا دۇنيانىـڭ زىبـۇ ـ زىنـنهت، ئـالتۇن كۈمـۈش، بـايلىقلىرى پۈتـۈن ۋۇجـۇدىمىزنى          
ــى        ــاخىرقى تىنىقلىرىن ــانىمىز ئ ــدە ئىم ــالۋۇنلىرى ئىچى ــاق ئ ــڭ چاقن ــهپ، ئۇنى چۈش

ــانچه قېــتىم   . شــۇنداق. لمانئهممــا بىــز يهنىــال مۇســۇ . تىنماقتــا بىــز كــۈنىگه بىــر ق
ئهممـا  . جهينىمازغا پىشاينىمىزنى سۈركهپ قويۇش بىلهن ئـۆز نهزىرىمىـزدە مۇسـۇلمان          

   ! ئۇالرنىڭ نهزىرىدە بىز زادى مۇسۇلمانمۇ؟! ئۇالرنىڭ نهزىرىدىچۇ؟
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