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СИРИЯНЫН ЖАҢЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫН  

АРТЫНДА ЭМНЕ ТУРАТ? 
 

Абдулкарим Абу Мусъаб 
Сирия маселеси боюнча Женева, Сочи жана Астана 

конференцияларында Сирия конституциясы Батыштын негизги 
тынчын алган маселе болуп калды. Түпкүлүгүндө, Сирия 
конституциясы кандай тарыхка ээ, киргизиле турган 
өзгөртүүлөрдүн эң маанилүүлөрү кайсылар? Конституцияны гана 
эмес, бүткүл системаны өзгөртүү үчүн чоң курмандыктарды берген 
олуттуу козголоңдон кийин эмне үчүн ушул убакытта чейин 
конституция темасы көтөрүлүүдө?! 

Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин амир Файсал ибн Хусайн 
1918-жылы Сирияга кирди. Ал «Сайкс-Пико» келишимине ылайык 
Сирия Франциянын үлүшү экенин билген соң 1919-жылы «Жалпы 
элдик Сирия конференциясын» өткөрүүгө аракет кылды. 
Конференцияга – Усманий түзүмгө ылайык, биринчи делегаттар 
катары шайланган – 90 өкүл катышты. Мухаммад Фавзи Паша Азим 
конференциянын төрагасы болуп шайланды. Ал каза болгон соң, 
конференциянын төрагалыгын Хашим Атаси ээледи. Конференция 
1920-жылы 8-мартта «Сирия араб королдугу» деген аталышта 
Сириянын эгемендүүлүгүн жарыялады, королдуктун тактысына 
амир Файсал ибн Хусайн олтурду. Файсал конституцияны иштеп 
чыгуу үчүн жыйырма мүчөдөн түзүлгөн комиссия түзүүнү 
сунуштады жана 147 беренеден турган биринчи конституция кабыл 
алынды. Бул конституция 1920-жылы 13-июлда расмий түрдө 
басылып чыкты. Жаңы конституцияга ылайык, Сирия – борбордук 
башкарууга ээ болбогон, саясий жана экономикалык 
эркиндиктерди, диний азчылыктардын укугун камсыздаган 
илманий конституциялык монархия деп белгиленди. Союздаштар 
(Антанта) бул жаңы саясий вужудду тан алышпады. Франция 
Файсалды Британиянын союздашы деп эсептегендиктен 1920-
жылы 28-июлда королдукту бекер кылып, Файсалды сүргүн кылды. 
Бул окуя Майсалун согушунан, француздар 1920-жылы 25-июлда 
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Дамаскты басып алгандан үч күн өтүп жүз берди. Ошентип, Сирия 
«француз мандатынын» дооруна кирди. 

Кийин Улуу Сирия ыңкылабы жүз берди, мунун артынан 
Ибрахим Ханнану башчылыгында Уюштуруу кеңеши түзүлдү. Бул 
кеңеш 27 мүчөдөн турган конституциялык комиссия түздү жана 
конституцияны даярдоо вазыйпасын Фавзи Анзийге жүктөдү. Ал 
Франциянын 1875-жылдагы конституциясына таянып, 1930-жылы 
конституцияны иштеп чыкты жана бул конституцияга ылайык 
биринчи Сирия республикасы жарыяланды. Экинчи дүйнөлүк 
согушка байланышкан окуялар себептүү конституцияга амал 
кылынбады. Өлкө Франциянын түздөн-түз башкаруусуна 
киргизилди. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эгемендүүлүк күрөшү 
башталды. Эгемендүүлүк аракеттери француздарды Сириядан 
бүтүндөй чегинүүгө мажбур кылган болсо да, Франция жогорку 
комиссары Ливандын Бейрут шаарында жайгашып жана толук 
ыйгарым укукка ээ болду. 

Табигый болгондой, Сирия эгемендүүлүгүн айгинелеген айрым 
беренелерге француздар өз каршылыктарын билдиришти. Франция 
бул беренелерди өзгөртүүнү катуу талап кылды жана бул 
маселенин талкуусу узакка созулду. Генерал Жорж Катру менен 
Сирия өкмөтү ортосунда өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин 1943-жылы 
бийлик укугун Франциядан Сирия өкмөтүнө өткөрүүгө келишилди. 
Кийин жаңы парламенттик шайлоолор өткөрүлдү жана Франция 
мандатынын ыйгарым укугун камтыган 116 берене бекер кылынып, 
конституция колдонула баштады. 1946-жылы 17-апрелде 
француздардын чыгып кетиши менен Сирия мамлекеттик 
төңкөрүштөр дооруна кирди. 

Хусни Заим жетекчилигинде 1949-жылы 30-мартта жүз берген 
биринчи төңкөрүштөн кийин конституция бекер кылынды жана 
республика президентин тандоо, жаңы конституцияны кабыл алуу 
жөнүндө референдум өткөрүү жарыяланды. Кийин конституцияны 
иштеп чышуу үчүн жети мүчөдөн турган комиссия түзүлдү. Жаңы 
конституцияга ылайык, парламенттин көпчүлүк ыйгарым укуктары 
өлкө башчысына өткөрүлүп берилди. 1949-жылы 14-августта Самий 
Ханавий жетектеген төңкөрүш жүз берди. Мунун натыйжасында, 
Хашим Атаси мамлекет президенти болуп дайындалды жана жаңы 
конституция кабыл алынганга чейин 1930-жылы кабыл алынган 
конституцияга амал кылына турган болду. 1949-жылы декабрда 
Адиб Шишкалий төңкөрүш жасады. Ошентип, жаңы конституция 
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1950-жылы 5-июнда кабыл алынды. Конституциядагы талаштуу 
беренелердин 11и алып салынды жана 166 берене калтырылды. 
Ушул конституция экономика тармагындагы либералдыгы менен 
өзгөчөлөнүп турду. 1951-жылы Адиб экинчи төңкөрүштү жасап, 
президенттик системага негизделген конституция долбоорун 
макулдады. Бул конституция Кошмо Штаттардын конституциясына 
абдан окшойт. 1954-жылы 25-февралда Шишкалий кулатылып, 
мамлекет президенттигин Хашим Атаси ээледи жана ал 1950-жылы 
кабыл алынган конституцияга амал кылууну кайра тикеледи. 

Кийин 1958-жылы Сирия менен Мисирдин биримдигин 
билдирген конституция кабыл алынды жана 73 беренеден турган 
бул конституцияда эң чоң укук республика президентине берилди. 
Мунун артынан 1961-жылы Абдулкарим Нахлавий жетектеген 
аскерий төңкөрүштөн кийин Сириянын Мисирден бөлүнгөнүн 
билдирген конституция кабыл алынды. Туруктуу конституцияны 
кабыл алуу вазыйпасы Уюштуруу кеңешине жүктөлдү. Назим 
Кудсий республика президенти болуп шайлангандан кийин 1959-
жылы кабыл алынган конституцияга айрым өзгөртүүлөрдү 
киргизип, ага амал кылууну кайра тикеледи. Киргизилген эң 
маанилүү өзгөртүүлөр республика президентине парламентти 
таратып жиберүү жана аткаруучу бийликке мыйзам кабыл алууга 
тыюу салуу укугун берди. 1964-жылы «Баас» партиясынын 
офицерлери жетектеген төңкөрүш жүз берди жана убактылуу 
конституция кабыл алынды. 1966-жылы 23-февралда Улуттук 
командачылык дайындаган өкмөткө каршы төңкөрүш жасалды. 
Ошол убакта Хафиз Асад коргоо министри болуп дайындалды жана 
1970-жылы республика президенти болду. Сирия араб 
республикасынын конституциясы 1973-жылы кабыл алынды. Ушул 
конституцияга 1980 жана 2000-жылдары өзгөртүү киргизилди. 
Максат – Башар Асаддын бийликти ээлешине мүмкүнчүлүк жаратуу 
болгон. Акыркы өзгөртүү 2012-жылы киргизилди. 

Конституцияны өзгөртүүнүн бардык баскычтарында конституция 
бирде Европанын, бирде Американын көрсөтмөлөрүнө оогонун 
көрүүгө болот. Кээде парламентке көп укуктар берилген болсо, 
кээде президентке көп укуктар берилди. Бирок, конституциялык 
комитеттин эч бир мүчөсү Усманий конституция же шариятты 
колдонуу жөнүндө эч качан сунуш кылышкан жок. Бул болсо, 
Сириянын жектчилери конституциялык комитеттин мүчөлөрүн 
дайындоодо абдан этият экенин көрсөтөт. 
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Козголоң доору кирип келип Сирияда эл аралык күрөш жүз 
бербеген болсо да, бирок, конституция Американын каалоосуна 
ылайык болуп, режим да саясий жактан ага көз каранды. Мунун 
тастыктоо үчүн далил зарыл эмес. Эми болсо, Кошмо Штаттар 
жаңы конституцияны даярдоо вазыйпасын Россияга жүктөдү. 
Өзгөртүлүшү же жаңысына алмаштырылышы күтүлүп жаткан 
конституция Батыш мамлекеттеринин кызыкчылыктарына, эң оболу 
Американын кызыкчылыгына кызмат кылышы үчүн конституциянын 
кайсы пункттары өзгөртүлүүдө? 

Алгач, конституцияны даярдоо вазыйпасын мойнуна алган 
конституциялык комитет түзүлдү. Ушул комитеттин мүчөлөрүнүн 50 
%ы режимдин өкүлдөрүнөн, 30 %ы оппозициядан жана 20 %ы эл 
аралык өкүлдөрдөн түзүлдү. Кийин режимден 50 жана ички 
оппозициядан 50 өкүл, тышкы оппозициядан 50 өкүл жана эл 
аралык өкүлдөр кирген комитет түзүү сунушталды. Мындан 
көрүнүп тургандай, эмне болгондо да конституция Американын 
көрсөтмөлөрүнө ылайык даярдалат жана аны кабыл алуу элге 
мажбур жүктөлөт. Калк ушунча жыл оор кыйынчылыктарды 
башынан өткөргөнүнө карабастан, бул маселеде элдин пикири 
каралбайт жана конституция Батыштын каалоосуна ылайык болот. 
Мунун бир нече себептери, алардын катарында, калкка идеяны 
анык билбейт, принциптерди бекем кармабайт, саясий максатта 
берилген акчалар, үлкөн кыянаттар. 

Албетте, Батыш жана Асад режими конституция кабыл 
алынышынан же өзгөртүлүшүнөн мурда башкаруу формасы 
белгилөө керектигин билишет. Бирок, алар оболу башкаруу 
формасын, саясий жана административдик реформа механизмин 
белгилей турган жаңы конституция кабыл алынышын талап 
кылышууда. Андан кийин шайлоолордун эркин жана калыс өтүшүн 
бейтарап топ көзөмөлдөйт. 

Бириккен Улуттар Уюму, Россия, Түркия жана Иран 2018-жылы 
18-декабрь күнү конституциялык комитетти түзүү бардык 
аракеттерди жасашын баса белгилешти. Бул комитет кийинки 
жылы Женевада жаңы конституцияны иштеп чыгат. 

Россия тышкы иштер министри Сергей Лавров Астана 
келишиминин кепил-мамлекеттери атынан берген билдирүүсүндө: 
«Жараяндын катышуучулары конституциялык комитеттин биринчи 
жыйынын келерки жылдын башында Женевада өткөрүү үчүн 
аракет кылууга келишип алышты», - деди. АКШ мамлекет 
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департаментинин өкүлү Роберт Палладино Вашингтондо берген 
интервьюсунда: «Конституциялык комитетти түзүү достукту 
бекемдейт жана тараптар ортосундагы мамилелерди тең салмакка 
келтирет, жаңжалды бүтүндөй токтотууга жана кризистин саясий 
чечимин табуу карай ташталган маанилүү кадам болот», - деп 
билдирди. 

Айтылышынча, Сирия конституциясынын долбоору Россияда 
түзүлгөн. Туурараагы, Американын ыраазылыгы менен иштелип 
чыккан. Т.а. бул долбоор Россия-Америка долбоору болуп 
эсептелет. Айрым тараптар айтышынча, конституция долбоорунун 
жарыяланышы элдин кабылдоосун текшерип көрүүгө багытталган. 
Эми, дагы бир долбор иштелип чыгат, анын булагы Бириккен 
Улуттар Уюму болот. Оюбузда БУУ долбоору мурдагы долбоордун 
нускасы болот. Жаңы конституция долбоорунун эң маанилүү 
пункттары төмөнкүлөр: 

- «Сирия араб республикасы» «Сирия республикасы» деп 
өзгөртүлөт. 

- Мыйзамчылыктын булагы Исламий фикх деп көрсөтүлгөн пункт 
бекер кылынды. 

- Президенттин дини Ислам болушу шарт деп көрсөтүлгөн пункт 
бекер кылынды. 

- Күрт автономиясында араб жана күрт тилдери тең колдонулат. 
Ар бир регион мыйзамга ылайык расмий тил менен бирге калктын 
көпчүлүгү кайсы тилде сүйлөшсө ошол тилден пайдалануу укугуна 
ээ болот. 

- «Бийликтик ыйгарым укуктарды борборлоштурууну азайтуу» 
принциби колдонулат. Региондордун ыйгарым укуктарын кеңейтип, 
борбордук бийликтин ыйгарым укуктарын чектөө максатында 
«жергиликтүү администрация» термини «региондор ассоциациясы» 
деп өзгөртүлөт. 

- «Улуттук кеңеш» «Улуттук ассосациясы» деп өзгөртүлөт. 
- Региондор ассоциациясы мамлекетте мыйзам чыгаруу укугуна 

ээ болот жана ал «административдик бирикмелердин 
өкүлдөрүнөн» түзүлөт. Региондор ассоциациясы өз жыйынын 
«Улуттук ассосациядан» өзүнчө өткөрөт жана ал премьер-
министрди же президентти угуу үчүн жыйын өткөрүшү мүмкүн. 

–  Региондор ассоциациясы мыйзам долбоорлорун карап чыгуу 
максатында Улуттук кеңешке сунушташы мүмкүн. 
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–  Улуттук кеңеш Жогорку конституциялык соттун мүчөлөрүн 
дайындоо (азыркы конституцияда бул президенттин ыйгарым 
укуктарына кирет), «Улуттук банктын» («борбордук банктын» 
өзгөртүлгөн аты) жетекчисин дайындоо жана аны кызматынан алуу 
укугуна ээ болот. 

–  Республика президенттигине өз талапкерлигин койгон адам 
кырк жашка толгон жана Сирия жарандыгына ээ болушу шарт 
кылынат. Т.а. мурдагы шарттын кошумча бөлүктөрү: «Сирияда 
төрөлүп, Сирия жарандыгына ээ болгон ата-энеден төрөлгөн 
болушу», «Сирия сыртынан үйлөнбөгөн болушу» милдеттүү деген 
шарт алып салынды. 

–  Президент жети жылга шайланат жана бир адамды эки жолу 
гана шайлоо мүмкүн. Президент Улуттук ассоциация жана 
Региондор ассоциациясы алдында конституциялык ант берет. 

–  Президент мамлекеттик мекемелери менен «мамлекет жана 
коом» ортосунда ортомчулук вазыйпасын аткарат. Бул конституция 
долбоору президенттин мыйзам чыгаруу укугун тан албайт. 

–  Куралдуу күчтөр президентке моюн сунат жана президент 
куралдуу күчтөрдүн жогорку командачысы болот... Эгер, бирер 
агрессия коркунучу пайда болсо, президент ушул агрессияга 
каршы күрөшүү үчүн чара колдонуу укугуна ээ болот жана ал 
чаралар жөнүндө Улуттук ассоциацияны жана Региондор 
ассоциациясын кабардар кылат. 

–  Президент жалпы сапарбарлык жарыялоо укугуна ээ болот 
жана бул жарыяны тастыктоону Региондор ассоциациясына сунуш 
кылат... О.э. ал Региондор ассоциациясынын макулдугу менен 
өзгөчө кырдаал жарыялоо укугуна ээ болот. 

–  Президенттин орду бошоп же президент өз вазыйпасын 
аткара албай калган учурда о.э. бул вазыйпаны премьер-министр 
аткарууга жөндөмдүү болбой калса, Региондор ассоциациясы 
президенттин вазыйпасын алат. 

–  Премьер-министрдин орун басарын жана министрлерди 
дайындоодо «Сириядагы дин өкүлдөрүнүн жана улуттардын 
пропорциясына» каралат, кээ бир мансаптар диний жана улуттук 
азчылыктар үчүн бөлүнөт. 

–  Өкмөт амалдагы конституциядан тышкары кошумча 
ыйгарым укуктардан пайдаланып чет элдик компанияларга 
укуктарды бере турган бүтүм жана келишимдерди түзүү укугуна ээ 
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болот. О.э. өкмөт бюджетте көрсөтүлбөгөн каражаттарды талап 
кылган келишимдерди түзө алат. 

–  Регондор ассоциациясы мүчөлөрүнүн үчтөн бири – Улуттук 
ассоциациясы сыяктуу - өкмөткө ишенимсиздик билдирүү укугуна 
ээ болот. О.э. бул эки ассоциация өздөрүнүн кошмо жыйынында 
катышуучулардын көпчүлүк добушу менен өкмөткө ишеничсиздик 
билдирүү укугуна ээ болот. 

Жогорку конституциялык сот: 
–  Жогорку конституциялык соттун мүчөлөрү 7 кишинин 

ордуна 11 мүчөдөн турат. Аларды Региондор ассоциациясы 
дайындайт. Мурда конституциялык соттун мүчөлөрү республика 
президентинин буйругу менен дайындалган. 

–  Мурунку мыйзамдар жаңы конституциянын эрежелерине 
ылайык өзгөртүлгөнүнө чейин өз күчүндө калат. Бул мыйзамдар 
конституция кабыл алынгандан тартып бир жыл ичинде 
өзгөртүлүшү шарт. 

Куралдуу күчтөрдүн ролу 
–  Куралдуу күчтөр коомдун көзөмөлү астында болот, саясий 

кызыкчылыктарга аралашпайт жана бийликтин алмашуусунда эч 
бир роль аткарбайт, мамлекеттин бийлигинен тышкары аскерий 
амалияттарды өткөрүүсүнө тыюу салынат. 

Амалдагы конституцияда армия жана куралдуу күчтөрдүн ролу 
«мекендин аймактык бүтүндүгүн жана тынчтыкты сактоо» болуп 
эсептелет. 

–  Конституциялык анттын тексти өзгөртүлдү, анттын 
текстинен улуулоону, «араб улутчулдугу» жана «социализмди» 
түшүндүргөн сөздөр алып салынды. Анттын тексти төмөнкүдөй: 
«Мен өлкө конституциясына жана мыйзамдарына баш ийүүгө, адам 
укуктарын урматтап, жарандардын эркиндигин коргоого, мекендин 
бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн жана тынчтыгын коргоого, ар дайым 
элдин кызыкчылыгына ылайык аракет кылууга ант беремин». 

–  Конституция долбоорунда эркин экономикага чоң маани 
берилгени байкалып турат. Конституция беренелеринин биринде 
баса белгиленишинче, Сирия экономикалык ишмердүүлүк 
эркиндигин камсыздайт жана менчик мүлкчүлүктү тан алат... 
мамлекет базар мамилелеринин талаптары негизинде экономиканы 
өнүктүрүү үчүн шарт жаратат жана бизнес эркиндигин о.э. товар 
жана капиталдын эркин аракеттенишин кепилдейт... табигый 
ресурстар элдин мүлкү болуп эсептелет. 
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Конституцияга киргизилген эң маанилүү өзгөртүүлөр Сирия 
келечеги Батыштын (Американын) каалоосуна ылайык болушу 
керектигин ачык көрсөтүүдө. Белгилүү болгондой, бул 
өзгөртүүлөрдүн баары эки нерсеге т.а. бийликтин колдоосу менен 
тайпачылык структурасын тикелөөгө жана өлкөнү конституциялык 
жол менен мүмкүн болушунча ылдамыраак ыдыратууга 
негизделген. 

Конституция ушундай бир нерселерге мүмкүнчүлүк берет, алар 
жогоруда айтылып өткөн эки нерсени ишке ашырууга жардам 
берет. Себеби, мамлекет исламийлигинен жана арабдарга таандык 
касиеттерден алыстатылат, президент чоң ыйгарым укуктарга ээ 
болбойт. Бул болсо, бийликти өзгөртүү жараянын жеңилдетет жана 
сыртта Батыштын таалимин алган сириялыктардын бийликти колго 
алуусуна ыңгайлуулук жаратат. О.э. «кеңеш» аталышынын 
«ассоциация» аталышына өзгөртүлүшү да ыдыроого жол ачат. 
Себеби, кеңеш мамлекеттин бүткүл региондорунан келген 
өкүлдөрдү түшүндүрөт. Ассоциация болсо өзүнүн гана регионун 
туюнткан өкүлдөрдөн турат. Т.а. эгер бөлүнүү жүз берсе, бул 
региондор ассоциациядан бөлүнүп чыгып, ар бири өзүнчө болуп 
калат. Бул болсо өтө кооптуу. 

Алгач козголоңдун багыты өзгөртүлдү жана күрөш режимди 
өзгөртүү күрөшүнөн бийликти бөлүү күрөшүнө көчүрүлдү. Мына 
ошондон кийин Батыш өз каалоосуна ылайык аракеттенген 
мамлекетти түзүү үчүн козголоңчулардын саясий наадандыгынан 
жана режимдин кыянатынан пайдаланды. Муну менен Батыш 
каалаган убагында өлкөнү ыдыратууга, анын ресурстарына, 
армиясына жана мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болууга, өлкөдө 
тайпачылыкты жалындатууга кудуреттүү болот. Себеби, кабыл 
алынган конституция мындай иштерге мүмкүнчүлүк берет. 

Ошондуктан, биз элибиздин перзенттерин Батыштын 
сунуштарын кабыл албоого жана эч кандай саясий пикирге ээ 
болбогон саткындарга өлкө башкаруусун берип койбоого 
чакырабыз. Анткени, бул саткындар – Батыштын колундагы 
куурчактар. Батыш бул саткындардын жардамында бир бүтүн 
Уммат катары калыптанышыбызга каршы күрөшөт жана 
жерлерибиз бүтүндүгүн ыдыратууга аракет кылат. О.э. жүз жылдар 
аралыгында өзгөртө албаган итикатыбызды алардын жардамында 
аста секин өзгөртүүгө урунат. 
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Эй мусулмандар, бүгүн Сирияда жүз берип жаткан нерсе 
келечекте бардык өлкөлөрүбүздө жүз бериши мүмкүн. Биздин 
регионубузду тышкы жардамсыз өзүнчө токтом кабыл ала албай 
турган майда бөлүктөргө бөлүп жиберүү ушундай бир план болуп, 
Батыш күчтөрү бул план жардамында региондорубузду бүткүл 
ресурстары менен эртең да, андан кийин да өз көзөмөлүндө 
калтырууга аракет кылышууда. Бул болсо, бизге алардын 
пландарына моюн сунбоо жана аларга каршы план иштеп чыгуу 
взыйфасын жүктөйт. Идеологиябыз, динибиз жана акыйдабыз 
негизинде биригүү, биригүү пикирин көтөрүп чыккандарды т.а. 
Халифалык мамлекетин кайра тикелөөгө аракет кылгандарды 
колдоп-кубаттоо важиб. Батыш биздин мамлекетибизди 1924-жылы 
жок кылгандан тартып биз ар кандай заман жана мекенге жарактуу 
болгон роббаний конституцияга ээ экендигибизди да унутуп 
койдук. 

Биз бүгүн Расулуллах Α айткан залим падышалык доорунда 
жашап жатабыз. Демек, андан кийин Расулуллах Α башарат 
кылган Пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык доору 
келет. 

Имам Ахмад Нуъман ибн Башир Γдан мындай риваят кылат: 

ةُ فِيُكْم َما َشاَء هللاُ أَْن تَُكوَن، ثُمَّ يَْرفَعَُها إِذَ « ثُمَّ تَُكوُن . ا َشاَء أَْن َيْرفَعََهاتَُكوُن النُّبُوَّ
ِة فَتَُكوُن َما َشاَء هللاُ أَْن تَُكوَن، ا َشاَء هللاُ أَْن عَُها إِذَ ثُمَّ يَْرَف  ِخالََفةٌ َعَلى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

ا، َفيَُكوُن َما َشاَء هللاُ أَْن يَُكوَن، ثُمَّ َيْرفَعَُها إِذَ . َيْرفَعََها Qا َشاَء أَْن ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َعاض
ا َشاَء أَْن ذَ ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّةً، َفتَُكوُن َما َشاَء هللاُ أَْن تَُكوَن، ثُمَّ َيْرفَعَُها إِ  .َيْرفَعََها
ةِ . َيْرفَعََها  .»ثُمَّ َسَكتَ . ثُمَّ تَُكوُن ِخالََفةً َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

«Силердин араңарда Аллах каалаганча пайгамбарлык 
уланат. Кийин Аллах каалаганда аны көтөрөт. Кийин 
пайгамбарлык минхажы негизиндеги Халифалык болот жана 
ал Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны 
көтөрөт. Кийин зордукчул падышалык болот жана ал Аллах 
каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны көтөрөт. 
Кийин жабыр көрсөтүүчү залим падышалык болот жана ал 
Аллах каалаганча турат. Кийин Аллах Өзү каалаганда аны 
көтөрөт. Кийин пайгамбарлык минхажы негизиндеги 
Халифалык болот. Андан соң Пайгамбар Α сүкүт кылды». 

Эй Уммат перзенттери, Хизб-ут-Тахрирди колдоп-
кубаттагыла жана аны менен бирге болгула. Себеби, Хизб-
ут-Тахрир 1953-жылдан баштап Халифалык мамлекетин тикелөөгө 
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аракет кылып келе жаткан жалгыз хизб жана ал Аллахтын 
китебинен, Расулуллах Αдын Сүннөтүнөн истинбат кылынган 
конституцияга ээ. Келгиле, Роббини ыраазы кылуу үчүн 
азиздигибизди кайра тикелейли. Пакиза кандар кайра дагы 
төгүлбөшү үчүн динибизди, биримдигибизди жана келечек муунду 
коргойлу. Бүткүл дүйнөнү ач көз капитализмден куткара турган, 
пенделерди инсанга ибадат кылуудан Роббиге ибадат кылууга 
жана акимдердин зулумунан Ислам адилетине алып чыга турган 
кишилерден бололу. Аллах Таала айтат: 

﴿zΝõ3ßssùr& Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yfø9$# tβθäó ö7 tƒ 4 ôtΒuρ ß|¡ômr& zÏΒ «!$# $ Vϑ õ3ãm 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ﴾  

«Динсиздик өкүмдар болуусун каалашабы, ыймандары толо 

болгон коум үчүн Аллахтан да чырайлуу өкүм кылуучу ким 

бар?!» [5:50]  
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АМЕРИКА ЭЛ АРАЛЫК МАЙДАНДА ӨЗҮНҮН ӨКҮМДАРЛЫГЫН 
САКТАП КАЛУУ ҮЧҮН ДҮЙНӨНҮ ТЕБЕЛЕП-ТЕПСӨӨДӨ 

Хамд Табиб – Байтул Макдис 
Америка Советтер Союзу кулагандан кийин атаандашсыз дүйнө 

өкүмдарлыгыysy тактысын ээледи. Ал өзүнүн саясатына жана 
империалисттик кызыкчылыктарына кызмат кылдыруу үчүн 
зомбулук менен бүткүл дүйнөгө өз өкүмүн өткөрө баштады. Андан 
тышкары, алдоолор, тынымсыз баскынчылык, ролдорду бөлүп 
берүү, бойкот кылуу, соода согушу жана экономикалык көзөмөл 
аркылуу бүткүл дүйнө экономикасына өкүмдарлык кыла баштады. 
Америка дагы көптөгөн ыплас ыкмаларды ишке салган, бул 
ыкмалар анын гегемондугун, баскынчылыгын жана жеке акимдигин 
көрсөтөт. Айрым мамлекеттер талап-тоноочулук, баскынчылык 
жана өкүмдарлык жаатында анын саясий жана экономикалык 
иштеринде катышса да, алар Америка колго алган үлкөн пайдадан 
үлүшкө ээ болуу үчүн катышты. 

Америка анык карамүртөзгө айланды деп айтуу мүмкүн. Ал 
бүткүл дүйнөнү алоолонтту, ар кандай жайларда согуш чыгарып 
дүйнөнү ойрон кылды. Дүйнөдө жүз берип жаткан бардык 
мусибаттарга, жакырчылыкка, кыйынчылыкка, өз жеринен чыгып, 
деңиз, чөл жана талааларда миңдеген кишилердин өлүшүнө ал 
жоопкер. Бул жырткыч иблис дүйнөгө өкүмдарлык кылуу жана 
шантаж менен гана чектелип калбады. Ал тебелеп-тепсөө саясатын 
алып барды жана эл аралык шылуундукка жетекчилик кылды. 
Америка өзүнүн өкүмдарлыгын жана жеке акимдигин сактап калуу, 
тактысын алдырып жибербөө үчүн эң ыплас иштерди жасады. 

Америка өкүмдарлык тактысын колдон чыгарбоо, дүйнөнүн чоң-
кичине мамлекеттерине өкүмдарлык кылуу үчүн кандай саясий 
жана экономикалык иштерди жасады? Америка ушул 
жырткычтыктарын көрсөтүп жаткан иштер өтө көп. Бул иштер 
токтоосуз жаңыланып турат. Төмөндө алардын айрымдарын 
көрсөтүп өтөбүз: 

1 –  Америка Исламдын турмушта колдонулушун алдын алуу 
үчүн саясий Исламга каршы ачык жана жашыруун күрөшүүдө. 
Айрыкча, Америкага малайлык кылып жаткан саясатчылардын 
жүзү, айыптары ачылып калгандан кийин о.э. капиталисттик 
экономикалык пикирлер жана капитализмдин негизги пикирлерине 
киргизилген өзгөртүүлөр ийгиликсиздикке учурагандан кийин, ал 
саясий Исламга каршы күрөштү күчөттү. 
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2 –  Америка өз өкүмдарлыгын жана саясий аралашуусун сактап 
калуу, өзүн эл аралык тынчтыктын элчиси кылып көрсөтүү, эл 
аралык жана регионалдык келишимдердин көзөмөлдөөчүсү кылып 
көрсөтүү максатында эл аралык жана регионалдык фитналарды 
уюштурууда, түрдүү жайларда согуш чыгарууда. Натыйжада, бул 
фитналардын айрымдарынан ири мамлекеттер да аман калбай 
жатат. Мисалы, ал Түштүк Кытай деңизи регионунда өз 
өкүмдарлыгын сактап калуу үчүн эки Корея ортосуна душмандык 
уругун чачууда. О.э. Иран жана Булуң мамлекеттери ортосунда 
фитна козутууда, Шам өлкөсүндө эл аралык жана регионалдык 
фитналарды уюштурууда. 

3 –  Америка экономикалык өкүмдарлыкты сактап калуу үчүн 
башка мамлекеттерге экономикалык проблемаларды жаратууда. 
Американын башка мамлекеттерге каршы колдонгон куралдарынаы 
бири – соода согушу: Америка базарына кирип жаткан айрым 
товарлар жана кызматтар үчүн белгиленген бажы төлөмдөрүн 
көтөрүү, чет элдик капиталды тартуу үчүн Америка банктарындагы 
пайыздык ставкаларды көтөрүү, нефть баасынын көтөрүлүп, 
төмөндөшүнө таасир кылуу... 

4 –  Америка башка калктардын байлыктарын талап-тоноп, 
алардын өлкөлөрүндө экономикалык жана соода-сатык көзөмөлүн 
орнотууда. Америка бул иштерди саясий малайлар, же эл аралык 
гигант компаниялар, же миллиарддаган долларга түзүлө турган 
курал-жарак келишимдери аркылуу ишке ашырат... 

5 –  Ири мамлекет болобу же кичине мамлекет болобу, 
айырмасыз, мамлекеттер ортосундагы союздарга сокку берүү. О.э. 
исламий дүйнөдөгү мамлекеттерди ыдыратуу. Мисалы, бүгүн 
Америка түрдүү экономикалык жана саясий иштер менен Европа 
Союзун бөлүп жарууга аракет кылып жатканы жаркын мисал. 

6 –  Ири мамлекет болгон Россия жана Кытайды түрдүү 
региондордо ишке салууга тартуу. Америка бул иштерди кээде 
кызыктыруу аркылуу, кээде коркутуу аркылуу жасайт. Бул нерсе 
Россиянын Украина менен болгон согушунда же Шам өлкөсүндөгү 
согушка аралашуусунда жаркын көрүндү... О.э. бул нерсе Америка 
кыйын абалга түшүп калганда аскерий жана саясий жактан 
алдоодо жаркын көрүндү. Мисалы, Американын Кытайга карата 
саясатында Корея кризисин козгогону сыяктуу. Америка бул 
иштерин ортоктош соода-сатык кызыкчылыктарга жана 
артыкчылыктарга ээ болуу саясатын колдоо аркылуу ишке ашырат. 
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7 –  Доллардын өкүмдарлыгы аркылуу дүйнөнү экономикалык 
шантаж кылуу. Белгилүү болгондой, доллар болжол менен 
дүйнөдөгү бардык валюталардын, жада калса Европа Союзундагы 
кээ бир мамлекеттердин акча резерви болуп эсептелет. Америка 
доллар аркылуу экономикалык шантаж жана көзөмөл менен 
алектенет. Мында максат өз бюджеттеги үлкөн дефицитти, ички 
жана тышкы карыздарды азайтуу болобу, же инфляцияны токтотуу 
болобу, же Америка бүгүн туш болгон башка экономикалык 
проблемалар болобу, айырмасы жок. 

8 –  Эл аралык соода-сатык жана базарлар, өзгөчө эң зарыл 
товарлар үстүнөн көзөмөл орнотуу. Америка үлкөн пайда алып 
келген зарыл товарларды көпчүлүк мамлекеттерде монополия 
кылып алган. Өзгөчө, курал-жарак соодасын жана байланышка 
тиешелүү электрондук жабдыктар соодасын монополия кылып 
алган. Ушул соода-сатык Америкага миллиарддаган доллар пайда 
алып келет, ички гигант компанияларды байытат жана Американы 
дүйнөгө өкүмдарлыгын жайышына жардам берет. 

9 –  Америка нефть, алтын жана пайыздык ставкаларды 
көзөмөлдөйт. Нефть зарыл товарлардан болуп, индустриалдык 
мамлекеттер ага муктаж. Америка нефть казып алган мамлекеттер, 
өзгөчө үчүнчү дүйнө мамлекеттер үстүнөн саясий жактан 
өкүмдарлык кылат. О.э. башка мамлекеттерге экономикалык 
санкцияларды колдонот. Бүгүн Иранга нефть экспорт кылууга тыюу 
салышы жаркын далил. 

10 –  Аскерий үстөмдүктү сактап туруу, чоң көлөмдө товар 
өндүрүү жана кызматтарды сунуштоо. Белгилүү болгондой, 
Америка курал-жарак тармагы, гигант аскерий флот, кургактык 
жана суудагы аскерий базалар, «жылдыздар согушу» жаатында 
бардык мамлекеттерден үстөм. О.э. дүйнө мамлекеттерине өнөр 
жай товарларын экспорт кылат. 

Булар Америка дүйнөгө өкүмдарлык кылып, эл аралык саясатты 
көзөмөлдөшүнө жардам берген тармактар. Америка бул иштерди 
Европа Союзу, Кытай, Россия жана Япония сыяктуу ири 
мамлекеттердин ичинде да алып барат. Бүгүн ушул үлкөн 
экономикалык иблиске активдүү таасир көрсөтө турган атаандаш 
жок. 

Европа Союзуна келсек, көрүп турганыбыздай, ал эл аралык 
мамилелерде бир позицияга ээ эмес. Т.а. бул союз эл аралык 
маселелерде бир бүтүн союз катары бир пикирге жана көз карашка 
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ээ эмес. О.э. дүйнө аренасында жүз берип жаткан жана Америка ал 
аркылуу кооп туудуруп жаткан маселелерге активдүү таасир кыла 
албайт. Мисалы, Европа Союзу мамлекеттеринен Америкага кирип 
жаткан айрым товарларга Америка бажы тарифтерин көтөрүшү, же 
Америка Европа Союзунун каалоосуна тескери айрым 
мамлекеттерге санкцияларды жарыялашы, ушул жылы Иранга 
каршы колдонулган санкциялар, же Түркияга каршы колдонулган 
санкциялар далил. Бул иштер Европа Союзуна миллиарддаган 
долларлар зыян алып келди. Ошондуктан, Европа Союзу жалгыз 
өзү саясий маселелерде да, экономикалык маселелерде да 
Америкага каршы тура албайт. 

Россия болсо, Советтер Союзу кулагандан кийин экономикалык 
жактан алсыз болуп калды. Россия атомдук куралдарды 
камсыздоого, өзүнүн айланасындагы мурдагы Советтер Союзу 
мамлекеттерин колдоп-кубаттоого, ички экономикалык иштерин 
өнүктүрүүгө да күчү жетпейт. Нефть баалары төмөндөгөндө анын 
бюджетинде дефицит пайда болот. Себеби, Россия өз 
экономикасында курал экспорту сыяктуу маанилүү тармактарга 
таянбайт. Же Америка доллар аркылуу ишке ашырып жаткандай 
дүйнө экономикасын көзөмөлдөй албайт. О.э. Кытай сыяктуу 
базарларда атаандаша турган өнөр жайга да ээ эмес. 

Ал эми, Кытай үлкөн экономикага ээ болуп, соода-сатык жана 
өнүдүрүш жаатында атаандаша алышына карабастан, ал өзүнүн 
аймагына чектелген мамлекет. Кытай өз аймагынан сыртка чыгууга 
умтулбайт. Өз чөйрөсүнөн сырттагы эл аралык маселелерге жана 
регионалдык жаңжалдарга активдүү аралашпайт. Ошол эле 
учурда, Кытай Америка менен маанилүү экономикалык 
кызыкчылыктарга ээ. Бул нерсе Кытай ичиндеги Американын 
трансулуттук компаниялары болобу, же Америка ичиндеги Кытай 
товарларынын экспорту болобу, айырмасыз. 

Кытай Америка сыяктуу дүйнөлүк валюта куралына ээ эмес. Бирок, 
Кытайда үч триллион өлчөмүндө доллар запасы бар. Алардын чоң 
бөлүгүн Америка федералдык банкы чыгарган баалуу кагаздар түзөт. 
Ошондуктан, Кытай Америкага бирер проблема пайда кылууга күчү 
жетпейт. Бул нерсе Түндүк Корея маселесинде жаркын көрүндү. 
Себеби, Кытай Түндүк Кореяны чегинтип, келишим түздүрүү үчүн 
ортого түшкөнүнө күбө болдук. 

Булар эл аралык саясатта активдүү жана эл аралык позицияга 
таасир кыла турган мамлекеттер. Бирок, алар Америка таасири 
каршысында алсыз жана таасирсиз. Ал тургай, Америка көпчүлүк 



 Америка... өзүнүн өкүмдарлыгын сактап калуу үчүн дүйнөнү тебелеп-тепсөөдө 
 

Ал-Ваъй 17 

маселелерде аларды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштетет. Бул нерсе 
Шам, Түндүк Корея, Фалестина маселесинде, Түркия менен Иран 
маселесинде жана башка эл аралык, регионалдык маселелерде 
жаркын көрүндү. 

Ошондуктан, Америка өкүмдарлыгы уланса о.э. бул өкүмдарлык 
Американын экономикалык, аскерий жана башка саясаттары менен 
бекемделсе, жакынкы келечекте бул өкүмдарлыкты кыйрата турган 
күч пайда болушу күтүлбөйт деп айтса болот. Бирок, иштер жана 
окуялардын багыты ушул таризде улана бербейт. Себеби, иштердин 
өлчөөсү Аллах Тааланын колунда. Аллах каалаган кишини азиз жана 
каалаганын кор кылат, айрым кишилерди жогору көтөрсө, 
айрымдарын төмөндөтөт. 
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«Айткын: «Эй мүлк-дөөлөт ээси болгон Аллахым, сен каалаган 

кишиге мүлк бересиң жана каалаган кишиден бул мүлктү тартып 

аласың, каалаган кишини азиз кыласын жана каалаган кишини кор 

куласың. Бар жакшылык жалгыз Сенин колуңда. Албетте Сен 

бардык нерсеге кудуреттүүсүң» [3:26] 
Фиръавн адамдарга: 
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«Мен силердин улуу Роббиңермин» [79:24] 
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«Мен силер үчүн өзүмдөн башка бирер кудай бар экенин 

билбеймин» [28:38] 
деген. Бирок, деңиз Фиръавнды жана анын кошуунун жутту. Анын 
мүлкүн жана тактысын кече ага кул болгон жана алардын уул 
балдарын союп, аялдарынын намысын тебелеген кишилерге мурас 
кылып берди. 

Акыйкат ушул, Америка морт жана алсыз негизге курулган. Эгер, 
ички же тышкы силкинүүлөр жүз берсе, бул силкинүүлөр аны дүйнө 
өкүмдарлыгынан кулатат, же Советтер Союзу жүз бергендей 
мамлекеттерге бөлүнүп кетет. Жакынкы келечекте жүз бериши мүмкүн 
болгон жана Американы улуулук тактысынан түшүүсүнө же 
ыдырашына алып келиши күтүлүп жаткан иштер ушулар: 

Биринчиден, Америка ичинде күчтүү экономикалык силкинүү пайда 
болушу. Себеби, Америка экономикасы алсыз жана морт негизге 



Америка... өзүнүн өкүмдарлыгын сактап калуу үчүн дүйнөнү тебелеп-тепсөөдө 

Ал-Ваъй 18 

курулган, арты-артынан жана терең кризистерди башынан өткөрүүдө. 
Ошондуктан, ар кандай убакта кеңири жана катуу кулоо жүз бериши 
мүмкүн. Бир нече экономикалык адистер мындан эскертишкен. Эгер, 
Америка ичинде күчтүү экономикалык силкинүү жүз берсе, бул 
силкинүү Америкага о.э. дүйнөгө кыйроо алып келет. Натыйжада, 
Америка Советтер Союзунда жүз бергендей элүү штатка бөлүнүп 
кетет. 

Экинчиден, Америка коомунда бөлүнүп жарылуу бар. Бул ак 
түстүүлөр менен кара түстүүлөр ортосунда болобу, же өзүлөрүн мурун 
келгендер деп эсептегендер менен келгиндилер ортосунда болобу, же 
байлар менен жакырлар ортосунда болобу, айырмасыз. Америка коому 
ичинде бөлүнүү жана майдалануу уругу болгон соң, экономикалык 
силкинүү же эки жетекчи партия ортосундагы атаандаштык сыяктуу 
белгилүү бир иштер бул нерсени козутуп жибериши мүмкүн. Же 
мындан башка иштер да Америка коому ичиндеги убагы келип жарыла 
турган бомбаны жардырып жибериши мүмкүн. 

Үчүнчүдөн, Америкага каршы мабдаий атаандаш турган чыныгы 
атаандаштын пайда болушу. Мындай атаандаштык Ислам 
мамлекетинде гана пайда болот. Ушул мамлекет исламий дүйнөдө ар 
кандай убакта тикелениши жана 1,5 миллиарддан ашык мусулманды 
өз байрагы астында бириктириши мүмкүн. Америка бүгүн ушундан 
коркууда, түрдүү жолдор жана саясаттар аркылуу анын 
тикеленишинин алдын алуу үчүн аракет кылууда. Бирок, эл аралык 
жана регионалдык окуялар ушул мамлекеттин тикеленишин жакын 
калганын көрсөтүүдө. Регионалдык деңгээлде алсак, адамдар 
коопсуздук, ахлак, башкаруу жана башка тармактарда төмөн даражага 
түшкөн бул бийликтерден тажады. Алар күнү-түнү ушул тактыларды 
кулатууну талап кылууда, Ислам дастуру жана түзүмү негизиндеги 
жаңы мамлекетти тикелөөнү талап кылууда. Болуп өткөн козголоңдор 
жана адамдардын кыйкырып чыгуулары жаркын далил. Ал эми, эл 
аралык деңгээлди алсак, эл аралык эрежелер кулады жана адамдар 
аларды четке кагышты, өз негизинен четтеген капитализм түзүмүнөн 
баш тартышты. 

Эркин базар жаатындагы өзгөрүүлөр, кулап жаткан компанияларды 
калкка салык салуу аркылуу куткаруу мыйзамдары өзгөргөнү жаркын 
далил. О.э. дүйнөнүн эң көзгө көрүнгөн капиталисттик 
мамлекеттердин миңдеген шаарларында адамдар экономика түзүмүн 
кулатуу жана Уолл-Стриттеги экономика борборун басып алууну талап 
кылуулары жаркын далили. Мынданы тышкары, капиталисттик 
дүйнөдө ар жылы он миңдеген адамдар Исламга кириши, Америка 
федералдык статистика борборунун отчётуна ылайык, ал жылы 
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жыйырма миңден ашуун адамдар капитализмди жана христиандыкты 
таштап Исламды кабыл алганын жарыялашы мунун жаркын далили. 

Америка бүгүн бүткүл дүйнөнү тебелеп-тепсеп жатат, малай 
акимдерин зулумга, мажбурлоого жана зомбулукка кызыктыруу 
аркылуу жалган демократиясын айланып өтүүдө. О.э. түрдүү 
жайларда согуштарды чыгарууда, дүйнөнүн бардык жайларына фитна 
жана жырткычтык уругун чачууда. Америка булардын баарын дүйнөдө 
өз өкүмдарлыгын сактап калуу үчүн кылууда. Бул иш капиталисттик 
түзүмдүн кожоюну болгон Америка үчүн кадыресе нерсе. Ал пайда 
үчүн кандуу согуштарды алып барган түзүм. Биринчи жана Экинчи 
дүйнөлүк согуштар буга жаркын далил. Бул эки согушта капиталисттик 
түзүмдүн ээлери пайда, кызыкчылык жана өкүмдарлыкты деп согушка 
кирди. Миллиондогон кишилер каза болду жана жарадар болду. О.э. 
Америка элүү жыл алып барган экономикалык саясат аркылуу 
Советтер Союзун ойрон кылды жана кичине мамлекеттерге бөлүп 
жиберди, эл аралык таасир себептүү аны эч кандай салмакка ээ 
болбогон мамлекетке айлантты. 

Америка дүйнөдө өз өкүмдарлыгын сактап калуу үчүн күрөшөт, 
пикирлейт, ар кандай тыюу салынган иштерди жасайт, күнү-түнү 
айла-амал менен алектенет. Америка ушул жолдо дүйнөнү тебелеп-
тепсейт, байлыктарын талап-тонойт, дүйнө калкын экономикалык 
жана саясий жактан кул кылат. Бирок, Аллахтын каалоосу 
Американын каалоосунан жогору. Америка мабдасы пикирий жактан 
кулагандай, аны кулоо күтүп турат. Аллах Таала айтат: 

﴿¬!uρ ßŠθ ãΖã_ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 tβ%x. uρ ª!$# $̧ϑ‹ Î= tã $ Vϑ‹Å3ym﴾ 

«Асман жана жердин кошуундары жалгыз Аллахтыкы. Аллах 

билим жана хикмат ээси болгон» [48:4] 
Биз Аллахтан дүйнөнү Америка жырткычтыгынан, Аллах жана 

Расулуна каршы согушунан арылтышын сурайбыз. Аллах Таала айтат: 

﴿ô‰s% t� x6 tΒ šÏ% ©!$# ÏΒ óΟÎγÏ= ö7 s% †tAr'sù ª!$# Ο ßγuΖ≈uŠ ø⊥ç/ š∅ÏiΒ Ï‰Ïã#uθ s)ø9$# §� y‚sù ãΝÍκ ö�n= tã ß#ø)¡¡9$# 

ÏΒ óΟÎγÏ% öθ sù ÞΟßγ9 s? r&uρ Ü>#x‹yè ø9$# ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβρã�ãè ô±o„﴾ 

«Алардан мурдагы (кафир) кимселер да айла-амалдарды 

кылышкан эле. Ошондо Аллах алар курулуштарын асты-үстү 

менен көчүрүп салды, анан, алар (ойлоп чыгарып алган 

курулуштары)нын шыбы өздөрүнүн үстүнө кулады жана аларга 

өздөрү сезбеген, күтпөгөн тараптан азап келди» [16:26] 
Аллах хак сүйлөөчү. Ааламдар Роббиси Аллахка мактоо болсун. 
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БАТЫШТЫН ИСЛАМ ДҮЙНӨСҮН ЫДЫРАТУУ ДОЛБООРУ 

Абдулкарим Абу Мусъаб 
Жакынкы Чыгыш региону географиялык жана хазарий жактан 

дүйнөнүн башка жайларына караганда маанилүү болуп, үлкөн 
экономикалык ресурстарга ээ. Бул болсо, бул регионду эл аралык 
окуялардын борборуна айлантты, регион державалар үчүн 
маанилүү жай болуп калды. Дүйнө бойлоп өкүмдарлыкты колго 
алуу туурасындагы ар кандай план алгач Жакынкы Чыгыш 
регионунан башталат. Ошондуктан, Батыш аны Исламий 
Халифалык көлөкөсүнөн чыгарууга чоң маани берген жана 
державалар аны олжо катары бөлүп алган. Ал тургай, Экинчи 
дүйнөлүк согуштан кийин  т.а. эл аралык позиция өзгөргөндөн 
кийин да Жакынкы Чыгыш (мусулман өлкөлөрнүн борбору) түрдүү 
пландардын очогуна айланды. 

Батыш бул регионду өз көзөмөлүнө алуу жана аны чыныгы көз 
карандысыздыктан кур калтыруу жөнүндө баш катырды. Себеби, 
бул регион өз абалына таштап коюлса, ал тез убакта өз 
акыйдасына жана мабдасына кайтары анык. Ошондуктан, Батыш 
ар дайым бул региондун аракетин токтотуу жана ага тузак коюу 
жөнүндө ойлойт. Эгер, регион өз мабдасына жана динине карай 
аракеттене турган болсо, аны негизги максатынан бурууга аракет 
жасайт. 

Исламий дүйнө бүгүн аянычтуу абалда жашоодо. Бул, мусулман 
калктарына өз акыйдасына тескери жана бузук түзүмдөр 
колдонулуп, алар көптөн бери зулум жана зомбулук менен 
башкарылып жатканынын натыйжасы. Ошондуктан, исламий дүйнө 
өзүнүн мурдагы деңгээлине кайтууга, зулум жана зомбулуктан 
арылууга ынтызар. Бирок, мусулмандар ушул жолду таба албай 
жатышат жана Батыш сызып берген жолдон басып, баткакка 
батышууда. Өкүнүчтүүсү, ушул катаны кайра-кайра кайталашууда, 
себеби, алар Батышты үлгү кылып алышкан. 

Бүгүн бул регионду үлкөн вулканга окшотсо болот. Ал качан 
атылышын жана акыбетин эч ким билбейт. Өзгөчө «араб жазы» 
козголоңдору себептүү мурда болуп көрбөгөн өтө ыплас адам 
бийликке келгенден кийин регион ушул абалда жашоодо. Бул 
болсо, көздөлгөн натыйжага жетүү үчүн мусулман калктардан ар 
дайым аң-сезимдүү болууну талап кылат. Кара ниет маалымат 
каражаттарына алданып калбоо керек. Бүгүн Уммат исламий 
башкаруунун кайра тикеленишине дагы да көбүрөөк ыктап жатат. 
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Бирок, ал таза аң-сезимди жоготкон, тартипсиз аракет кылууда. 
Себеби, Батыш регионго малай акимдерди тикеледи жана дээрлик 
жүз жыл тайпачылык уругун экти. Акимдер Батыштын ушул 
пландарын аткарышты жана Умматтын айрым өкүлдөрү аларга 
алданды. 

Батыш бүгүн эккен тайпачылык жүз жыл мурда жок эле. Эгер, 
Уммат өкүлдөрү ортосунда айрым келишпестиктер жаралса, 
Аллахтын китеби жана Расулунун сүннөтү менен чечилген. Биз 
мурда бүгүнкү сыяктуу фитнага түшпөгөн элек. Эгер, Батыштын 
фикирлери Умматтын ичинде орношпогондо, зулумда 
жашабаганыбызда жана бүгүнкү күндөгүдөй бири-бирибиз менен 
күрөшпөгөнүбүздө, азиздикке тез кайткан болоор элек. Бирок, 
өкүнүчтүүсү мусулмандарга каршы бул күрөштү саткын акимдер 
жана жалганчы маалымат каражаттары алып барышууда. 

Бул жаатта Иран башка исламий өлкөлөрдөн айырмаланбайт. Ал 
да саткын өкмөттөн турат. Батыш бул саткын өкмөттү өзүнүн 
пландарын аткаруу, калктын байлыктарын талап-тоноо үчүн 
тикелеген. Калк болсо жакыр жашап азап тартууда. 

Эгер, Ирандын жакынкы тарыхын үйрөнүп чыксак, тил 
бириктирүүлөрдүн көлөмүн көрөбүз. Британия жана Советтер 
Союзунун күчтөрү 1941-жылы Иранга каршы согуш баштады. 
Иранда 1925-1941-жылдары Риза Шах өкүм жүргүзгөн. Риза Шах 
1941-жылы өз ордуна уулу Мухаммад Риза Шах Пахлавийди койду. 
Мухаммад Риза Шах 1979-жылга чейин бийликти башкарды. 1949-
жылы Туде (TUDEH) партиясынын мүчөсү Мухаммад Риза Шахка 
кол салуу уюштурду. Элүүнчү жылдары Мухаммад Риза Шах менен 
премьер-министр Мухаммад Мусаддик ортосунда келишпестик 
келип чыкты. Натыйжада, Шах өлкөдөн чыгууга мажбур болду. 
Мухаммад Мусаддик болсо, Иран нефтисин улутташтырууга жана 
Британия нефть компаниясын мамлекеттен чыгарууга катуу туруп 
алды. Ошондо Лондон Иранды өз чечиминен кайтаруу үчүн 
Тегеранга санкцияларды колдонду. Мусаддик өз сөзүнөн кайтпаган 
соң, Британия Америка менен тил бириктирип «Аякс» деген 
төңкөрүш уюштурду. Натыйжада, нефтини улутташтыруу бекер 
кылынып, Мухаммад Риза Шах башкарууга кайтты. 1963-жылы 
Батыш менен кызматташуу аркылуу реформа программасы кабыл 
алынды. Шах күч өлкөнү орой күч менен башкара баштады. Түрдүү 
саясий партияларга чекит коюлуп, өкмөттө өкүмдар партия гана 
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калды. Кийин «SAVAK» деген жашыруун полиция түзүлдү. Ушул 
полиция Иран калкына каршы карөзгөй кылмыштарды жасады. 

Шах үлкөн айыл чарба жерлерин мамлекеттин мүлкүнө өткөрдү. 
1979-жылы Шахтын хижабга тыюу салышы жана таалим 
программасын өзгөртүшү акыбетинде мусулмандар кордукка чекит 
коюу максатында аракеттене баштады. Иран калкынын талабы 
исламий шариятты колдонуу жана Роббаний программа негизинде 
турмушту кайрадан баштоо эле. Бул козголоңдо сунний менен шиа 
ортосунда айырма жок болуп, ал коомдун бардык катмарларын 
камтыды. 

Америка Францияда сүргүндө жүргөн Хумайнийге жардам берди. 
1979-жылы Америка президенти Жимми Картер менен Аятулла 
Хумайний ортосунда сүйлөшүү болуп өттү. Хумайний эгер бийликке 
келсе, Иран нефтисин Батыштан үзбөө жана козголоңду регион 
мамлекеттерине көчүрбөө жөнүндө убада берди. Натыйжада, элдик 
козголоң Американын кызыкчылыгын сактоо козголоңуна айланды 
(булак – «WikiLeaks»). Ошондуктан, Иран куралдуу күчтөрүндөгү 
Америка таасири козголоңду Хумайнийдин пайдасына чечүүгө 
пайдаланылды. Хумайнийдин иши – ичкериде туруктуулукту 
камсыздоо, козголоңду башка тарапка буруу, козголоңду шиа жана 
суннийлерден турган калыс кишилерден тазалоо болгон. Хумайний 
Тегеранга келиши менен биринчи сөзүн сүйлөдү, кийин шейх 
Ахмад Муфтийзада сөз сүйлөдү. Ахмад Муфтийзада козголоңдун эң 
зор сунний символу эле. Шейх Ахмад жаңы конституцияны четке 
кагып мындай деди: «Бул (конституция) өлкөнү мазхабчылык чыр-
чатагына алып барат». Ошондон кийин ал конституцияга каршы 
чыгуу айыбы менен камакка алынды. Шейх Ахмад көз жумарына 
бир нече күн калганда камактан чыкты. Козголоңдун башка калыс 
жетекчилеринин башына да Шейх Ахмаддын күнү түштү. 

Ирандын жаңы доору шейиттердин каны эсебинен башталды. Ал 
жердеги мусулмандар шарияттын колдонулушун талап кылууну 
улантышты. Бирок, Хумайний козголоңду өз акыйкатынан жана 
багытынан буруп, аны өзү жана Америка каалаган козголоңго 
айлантты. Ошондуктан, Хизб-ут-Тахрир 1979-жылы 30-августта 
Аллахтын Китебинен жана Расулунун Сүннөтүнөн алынган исламий 
дастур долбоорун Аятуллах Хумайнийге жана конституциялык 
комитетке сунуштады. Бирок, алар кабыл алышпады жана 
шейиттер канына кыянаттык кылышып, Уммат алдында бети 
ачылды. Хизб-ут-Тахрир алардын айла-амалдарын ачып таштады, 
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Иран конституциясына жана Факих вилаяты түзүмүнө тескери 
дастурду сунуштады. Хумайний өз башкаруусун жана бийлигин 
бекемдеп алган соң, өлкө жана адамдар үстүнөн көзөмөл орнотту. 
Кийин Иран калкы арасында түдүү каражаттар аркылуу 
тайпачылык уругун сээп, арасын бөлө баштады. Хумайний Америка 
колундагы таякка айланып, Америка региондогу саясатын ишке 
ашыруу үчүн аны кийинки баскычка даярдай баштады. Хумайний 
Америкага (чоң иблиске) жана сионист вужудга душмандыгы 
жөнүндө сүйлөп дүйнөнү алдады. Акыйкатта болсо, ал ошолордун 
колундагы курал болуп, алардын пландарын аткарат эле. 

Ошондуктан, 40 жаштан ылдыйкылар Иран Америкага душман, 
Америка жырткычтык очогу жана чоң иблис деген нерседен башка 
нерсени билишпейт. Себеби, алар Америка жана Иран ортосундагы 
достук алакаларынан кабарсыз. Акыйкатта болсо, тарых экөөсү 
ортосунда душмандык да, согуш да болгонуна күбө болбогон. 
Тескерисинче, Иран Иракка каршы согушка Америка кызыкчылыгы 
үчүн кирген. Бул согуш Иран революциясынан кийин т.а. 1980-
жылы башталып сегиз жылга созулду. Ошондо бир миллиондон 
ашуун киши каза болду жана эки өлкөгө үлкөн зыян көрүштү. 
Согуш Хумайний козголоңдогу калыс кишилерди өлтүрүп, козголоң 
ага каршы козголоңго айланып кетишинин алдын алды. О.э. ал 
Иракты алсыратты, натыйжада Саудияга жетүү үчүн Булуң тарапка 
жол ачылды. Ошондон кийин сунний жана шиалар ортосунда 
душмандык, күрөш доору башталды жана бүгүнкү күнгө чейин 
уланып келүүдө. Тарыхта «Иран-кон-транс» аты менен белгилүү 
болгон шерменделик т.а. согуш маалында Америка жана сионист 
вужуд Иранга жашыруун курал-жарак сатышы ушул достуктун бир 
көрүнүшү эле. 

2003-жылдагы Ирак согушунда Иран режими Американын 
негизги колдоп-кубаттоочусу болду. Бул согушта экөөсү шайкеш 
иш алып барып, Систаний Америка аскерлерин өлтүрбөө жана алар 
куткаруучу аскерлер экени жөнүндө фатва берди. Акыйкатта 
болсо, Иран режими тарабынан колдоп-кубатталган шиа жалданма 
аскерлери Ирак жеринде эмнелер кылганы баарына белгилүү. Ури 
Шимони яхудийлердин «Маариф» гезитине интервью берип 
мындай деген: «Иран – регионалдык мамлекет, Иран менен биздин 
ортобузда көп стратегиялык кызыкчылыктар бар. Эки мамлекет 
ортосундагы келишпестик душмандык эмес, тескерисинче, ал 
таасир талашуу күрөшү»... Иран жана яхудий вужудунун ортосунда 
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кандай стратегиялык кызыкчылык болушу мүмкүн?! Ушуну да 
унутпашыбыз лазым, дүйнөдө ушундай бир шиа уюмдары бар, 
Америка аларды жашыруун каржылайт. Бул пландан максат – 
туура Исламга каршы күрөшүү жана сунний-шиа күрөшүн колдоп-
кубаттоо үчүн «Шиа идеясын» жаюу. Ушул багыт сионист вужуддун 
коргоо жана Умматтын биригишин токтотуу үчүн зарыл. 

Америка менен Иран ортосундагы жасалма душмандык жана 
чындыкка туура келбеген Ирандын кубаты туурасындагы кеп-
сөздөрдү таратууда маалымат каражаттарынын ролу чоң. 
Маалымат каражаттары Американын региондогу кызыкчылыгы 
үчүн кызмат кылат. Мисалы, Ирандын атом куралын иштеп 
чыгарышы жөнүндөгү кеп-сөздөр Булуң байлыктарын жеп ичүү 
үчүн, о.э. региондогу Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Амирликтер, 
Иордания, Мисир жана Ирак сыяктуу мамлекеттери Америкага өз 
өлкөлөрүндө аскерий база курушуна урухсат бериши үчүн коркутуу 
катары колдонулат. Бул колонизатордуктун жаңы түрү болуп, 
Америка ал аркылуу бүтүндөй Европа мамлекеттеринин, өзгөчө 
Британия таасирине чекит коюуга аракет кылат. Бул нерсе бүгүнгө 
чейин болуп келген жана уланууда. О.э. Америка Ирандан жана 
анын Ливандагы Хизбинен Сирияда Асад режимин колдоп-
кубаттоодо пайдаланды. Иран Хизби бул согушта үлкөн каражат 
жумшады жана анын көптөгөн мүчөлөрү каза болду. Бул жерде 
«негизги каршылык көрсөтүүчү күчтөр» жөнүндөгү жомокту 
келтирүү жетиштүү болот деп билем. 

Ирандын ролу аяктаганда Америка ага карата өз позициясын 
өзгөртө баштады. Бул өзгөрүү Трамп башкарууга келиши менен 
башталды. Бул нерсе Америка Иран менен болгон атом 
келишиминен чыккан убакта жаркын көрүндү. Америка Иранга 
каршы санкцияларды жарыялады, келечекте дагы да кескин 
санкцияларды колдонулушу күтүлөт. Себеби, Американын ниети – 
Иран калкын режимге каршы аракетке жана козголоңго үндөө. 
Америка жакынкы келечекте ушуга үмүттөнүүдө. Америка жарыя 
кылган санкциялар себептүү капитал Ирандан сыртка чыгып кетти. 
Бул болсо, Иран валютасынын куну түшүп кетишине себеб болду. 
Акыркы убактарда Иран өкмөтү канчалык аракет кылбасын, 
тумандын долларга карата кыйматы түшүп кетүүдө жана расмий 
курс боюнча бир доллар 4200 туманга туура келген. Бирок, 
жашыруун базардагы доллардын кыйматы 7000 тумандан да 
жогору. Бул өкмөткө олуттуу басым болуп, 200 миллиард 
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доллардан көбүрөөк капитал чет элге чыгып кетишине себеп 
болду. Натыйжада, өкмөт доллардан арылып өз валютасына 
кайтууга аракет кылып көрдү, бирок, бул натыйжа бербеди. 
Ошондуктан, акча айырбаштоо жана мамлекеттер ортосундагы 
мамиледе евро менен чектелди. Бирок, Факих вилаятынын түзүмү 
себептүү пайда болгон социалдык төмөндөө ички кескиндикти дагы 
да күчөтүүдө. 

Ирандагы Факих вилаяты түзүмүнүн кулашы баарына маалым, 
бирок, анын кулоо убагы жана формасы жөнүндө айтуу кыйын. Ал 
күчтүү ыңкылап болобу, же баркыт козголоңдору сыяктуу болобу, 
же араб козголоңдору сыяктуу болобу, айтуу кыйын. 

Ушул нерсе анык, Америка Жакынкы Чыгыш регионун бөлүп 
жарууга аракет кылууда жана бирер чоң мамлекет болушун 
каалабай жатат. Мына ушул нерсе анын келечектеги 
кызыкчылыктарына кызмат кылат. Бүгүн кезек Иран жана Саудияга 
келди, артынан Мисир да ушул абалга түшөт. Бул иште доспу же 
дос эмеспи, Американы кызыктырбайт. Маанилүүсү, бардык 
тараптар Америка өкүмдарлыгы астында болушу, майданда андан 
башка оюнчу болбошу керек. Бөлүп жаруу болсо, канга жана 
ачууга толо болушу лазым. Өкүнүчтүүсү, жакынкы келечекте бөлүп 
жаруу аракети кан төгүүнү токтотуу жана проблемаларды чечүү 
деп башталат. Бул багытта бир нече долбоорлор сунушталган, 
алардан айрымдарын көрсөтүп өтөбүз: 

- Бернард Луистин Чоң Жакынкы Чыгышты бөлүү жөнүндөгү 
долбоору. Луис бул долбоорду Американын коопсуздук маселелери 
боюнча кеңешчиси Бжезинскийдин билдирүүсүнөн кийин жазган. 
Бжезинский мындай деген: «Американы келечекте күтүп турган 
маселе – бир жолун таап Булуң согушун чыгаруу. Америка ушул 
аркылуу Сайкс-Пико чегараларын кайрадан өзгөртүп белгилеп 
чыгат». Америка бул ишке 1983-жылы эле киришкен. 

- Бернард Луистин долбоорунан кийин Ральф Питерстин 
долбоору сунушталган, бул долбоор кан төгүлүшүнө алып бара 
турган бөлүнүүнү колдойт. Бул долбоор Америка куралдуу күчтөр 
журналында 2006-жылы басылып чыккан. Анда Жакынкы Чыгыш 
жана исламий дүйнөнү бөлүү жөнүндө айтылат. 

Дагы бир нече долбоорлор бар, алар АКШ өз кызыкчылыктарын 
коргоо үчүн регионду текчилдик, тайпачылык жана мазхабчылык 
негизинде бөлүп жарууну ниеттеп жатканын көрсөтөт. Американын 
регионду бөлүп жаруу жөнүндөгү ниетин же долбоорлорун 
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стратегиялык план негизинде ишке ашырышы т.а. бул иште жеңиш же 
ийгиликсиздикке учурашы регион калкынын Америка долбооруна 
каршы стратегиялык планга ээ болушуна байланыштуу. 

Ушуга ылайык, мындай дейбиз, бекем мабдаий түшүнүк негизинде 
бириккен исламий вужудду курууга тоскоолдук кылган ар кандай 
бөлүнүү Америка планына кызмат кылат. Ошондуктан, жаркын жана 
жетик фикир жүргүзбөй жана мабдаий максатсыз аракет кылып 
жаткандар өз иштерин кайра карап чыгышсын. Себеби, алар жакшы 
иш кылып жатабыз деп ойлошсо да, мусулмандардын душманы болгон 
Батышка кызмат кылышууда. Ошондуктан, бардык калктар ар кандай 
бөлүнүү долбоорлоруна каршы чыгышы керек. Себеби, бул 
долбоорлор убактылуу чечим болуп көрүнбөсүн, мамлекеттердин жок 
болушуна жана бөлүнүшүнө алып барат. О.э. эртең бүгүнкүгө 
караганда алсызыраак абалга түшүп калабыз. Натыйжада, алсыздык 
жана каршы чыга албоо себептүү бүгүн кабыл албаган нерсени эртең 
кабыл алабыз. Ошондуктан, козголоңго бел байлаган ар бир калк 
бөлүнүү чечими регионду кыйроого алып барышын түшүндүрүшү 
керек. О.э. азиздикке умтулуп жаткан жана мурункулардын азиздигин 
каалап жаткан бардык калктар исламий акыйдадан келип чыккан 
жана саясий аң-сезимге негизделген шарият көзү менен кароолору, 
Уммат перзенттери ортосундагы ар бир келишпестик үчүн шариятта 
чечим бар деп билүүлөрү шарт. Бирок, бардык исламий калктар 
үстүлөрүндөгү акимдерди кулатуусу, акылыбызды биздин жана 
динибиздин кызыкчылыгынан башка тарапка буруп жаткан кара ниет 
маалымат каражаттарына кулак салбашы лазым. Себеби, Батыштын 
максаты бир, ал да болсо, Исламды кандай түрдө болбосун эл аралык 
майданга кайтарбоо. Батыш Исламдын башка хазараттардан өзгөчө 
хазараты бар экенин билет. О.э. ал Ислам Батыш негиздерине таянбай 
жаңы дүйнөлүк тартипти орното алышын билет. Биз, мусулмандар, 
Батыш жүз жыл ичинде бардык нерсени тебелеп-тепселегенине 
карабастан, бекем акыйдабызга таянабыз. Ошондо Батыштын бардык 
жасаган аракеттери ийгиликсиздике учурайт. 

Исламий дүйнө – бул уктап жаткан алп, бүгүн ал ойгонууда. Аллах 
кааласа, бу калктар өзүлөрү кубаттын булагы экенин жана акимдер 
душмандардын колундагы куурчактан башка нерсе эмесин түшүнүп 
жетишет. Ошондуктан «Ла илаха иллаллох Мухаммадур Росулуллох» 
деп күбөлүк берген ар бир кайраттуу мумин Батыштын айла-амалына 
каршы турган Уммат долбоорун ишке ашыруу үчүн аракет кылышы 
зарыл. Хизб-ут-Тахрир долбоорунан башка исламий жашоону 
кайрадан баштоо идеясын жүзөгө чыгара турган долбоор жок. Хизб-
ут-Тахрир долбоору Аллахтын Китебине жана Расулунун суннатына 
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негизделген. Хизб Уммат ичинде 65 жылдан бери аракет кылып келе 
жатат жана Аллахтын жардамы менен үлкөн топко айланды. О.э. ал 
ички жана тышкы майдандардагы эл аралык күрөштөрдү жана 
өзгөрүүлөрдү күзөтүп келүүдө. Ал Аллахтын жардамы менен Умматты 
туруктуулукка жетектөөгө кудуреттүү. 

Иран калкы чечим тигил саткын жана малай кимселерден келбешин 
билиши керек. О.э. ири мамлекеттер жана эл аралык коомчулуктун 
токтомдоруна моюн сунуу чечим эмес. Чечим – акыйдабызды бекем 
кармоо, шариатты өкүмдар кылуу жана Роббаний мыйзамды колдонуу. 
Чечим – Расулуллах Α убада кылган рошид Халифалык мамлекети. 
Халифалык баарын коргойт, кан төгүүнү, зулумду токтотот жана хакты 
менен батылды ажыратат. 

Эй мусулман аскерлери, динге жардам берүү жана мусулмандардын 
каны төгүлүшүн токтотуу үчүн аракет кылгыла. Бул дүйнө жана 
акырет азиздигине шашылгыла. Саткын жана малайлардын колундагы 
кылмыштуу куралга айланып калбагыла. Антпесе, Азиз жана 
Кудуреттүү Аллахтын казабына дуушар болосуңар. 
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«Аллах силерден ыйман келтирген жана жакшы амалдар 

кылган заттарга, кудум мурунку өткөн (итикаддуу) заттарды 

халифа кылгандай, аларды да жер жүзүндө халифа кылууну убада 

кылды жана алар үчүн Өзү ыраазы болгон (Ислам) динин үстөм 

кылууну о.э. аларды көргөн кооп-коркунучтарынан кийин 

бейпилдикке бөлөп коюуну убада кылды. «Алар Мага гана ибадат 

кылышат жана Мага бир да нерсени шерик кылышпайт. Ким 

мына ушул (убада)дан кийин куфрону (ниъмат) кылса, анда, алар 

фасыктар» [24:55] 
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«Албетте, Аллах Өзүнө жардам бергендерди үстөм кылат. 

Шек-күмөнсүз Аллах күчтүү, кудуреттүү» [22:40]  
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«УТОПИЯЛЫК МАМЛЕКЕТ» КИТЕБИ 
ЧЫГЫШТААНУУЧУЛАРДЫН СУНУШУНА СЫН КӨЗ КАРАШ 

Лутфи ибн Мухаммад – Малайзия 
Бүгүнкү эл аралык жана регионалдык өзгөрүүлөр доорунда 

исламий саясий мурас, анын мамлекетке болгон алакасы жөнүндө 
көп изилдөөлөр алып барылды жана китептер жазылды. 2014-
жылы чыккан «Утопиялык мамлекет: Ислам, саясат жана бүгүнкү 
ахлакый төмөндүк» деп аталган бул китеп жаңы багыт болуп 
эсептелет. Китепте Исламды фикрат жана тарыйкат катары кайра 
тикелөөгө, исламий жашоону Исламды колдоно турган мамлекет 
аркылуу кайра баштоого чакырып жаткан исламий долбоор 
сындалган. Китептеги негизги фикир ушул сынга каратылган, ал да 
болсо, исламий башкаруу формасы утопия болуп эсептелет жана 
анын мыйзамчылык этикасы бүгүнкү күндөгү мамлекеттин 
вакиъсине туура келбейт. Китепте бүгүнкү вакиъ ахлакый жактан 
төмөндүктө турат делген. Исламий башкаруу менен бүгүнкү вакиъ 
бири-бирине туура келбейт о.э. исламий шарият бүгүнкү 
мамлекеттик структурага шайкеш келбейт деп айтылат. 

Китептин автору маселени эки моделди салыштыруу аркылуу 
сереп жүргүзгөн. Автор негизги этибарды эки моделдин ортосунда 
тарыхий жана идеологиялык карама-каршылык бар экенине, алар 
мыйзамчылык, сот жана аткаруу жаатында бири-бирине туура 
келбешине каратат. Ушуга ылайык, автор мындай фикирге келген, 
мусулмандар – анын сөзү менен айтканда, исламий долбоордун 
жактоочулары – жамааттык болобу, жеке тартипте болобу, 
башкаруунун жаңы формасын кабыл алуулары шарт. О.э. автор 
Ислам модели жана мыйзамдары жаңы түшүнүктөрдү камтыган 
вакиъде Исламдын жүзөгө чыгышына тоскоолдук болот деп 
окурманды ишендирүүгө аракет кылган. 

Автор Исламий мамлекетти тикелөөгө чакыруу ишке ашкыс 
идеализм жолундагы текке кеткен аракет деп кыйыр түрдө 
айтмакчы. Автор Исламий мамлекет сөзүн айтуудан атайылап 
качкан. Себеби, бүгүн вакиъ башкача, исламий модель аны оңдой 
албайт жана оор абалдан алып чыга албайт дейт. 

Автор өз сөздөрүн ырастоо үчүн Батыш хазаратын жана анын 
төмөндүгүн сындаган ойлонорлук жолду карманган. Буга каршы 
түрдө Исламий башкаруу түзүмүн жалпы түрдө тилге алат. Ал 
мындай дейт, бул нерсе өтмүштө болгон фикир жана өкүмдөр, 
бирок, хазарий багыттар бири-бирине тескери болгондуктан бул 
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фикирлерди жактап болбойт. Автор учурдагы мамлекет вакиъий 
жана анык нерсе, андан секирип өтүп болбойт жана аны менен 
эсептешпей коё албайбыз деп ойлойт. О.э. натыйжалуу амалий 
жол бүгүнкү фикирди оңдоо үчүн сындоо жана бул иште Исламий 
моделге таандык айрым ахлакый нормалардан жардам алуу зарыл 
деп айтат. Китепти окуганда Исламий долбоорду ойрон кылууга 
жана арзыбаган нерсеге айлантууга, ага башка сыпаттарды 
кошууга аракеттер жасалганын көрөбүз. О.э. автор бул долбоорго 
чакырып жаткандарды айыптуу кылып, алардын даъватын вакиъий 
эмес, тескерисинче, кыялий деп айыптап жатканын көрөбүз. Бул 
жаңы кийимдеги эски сөздөр, зарылдык пайда болгондо анын 
көрүнүштөрү өзгөрүп турат. Бул фикирий, өмүр жана өлүм күрөшү. 
Уммат ичинде Исламды башкарууга, мамлекетке жана коомго 
кайтарууга чакырып жаткан чоң агым бар экени көрүнүп турат. 
О.э. мабдалар ортосунда тынымсыз күрөш жүрүп жатканы көрүнүп 
турат. Исламга жана анын манхажына каршы тынымсыз фикирий 
чабуулдар болуп жактан соң, биз жогорудагы сөздөрдүн жалган 
жана арамза экенин көрсөтүп беришибиз, ийри план ордуна туура 
планды сызып беришибиз лазым. Исламий демилгенин тазалыгы, 
жетиктиги жана реалдуулугу көрүнсүн. Ошондуктан, бул макалада 
жогоруда биз айтылып өткөн китеп жөнүндө талкуу кылабыз. 

Мамлекет – бул белгилүү бир түшүнүктөрдү жана ишенимдерди 
карманган адамдар үчүн аткаруучу вужуд деп аныктама берилген. 
Бул орган аткаруучу болуп кызмат өтөгөн соң, ал идеяга мухтаж, 
себеби, фикирсиз аткаруу текке кеткен аракет болот. Салтанат 
мамлекеттин алкагына кирсе да, изилдөөчүлөр аны Ислам сыяктуу 
илахий шариятка же капитализм сыяктуу аклий шариятка 
негизделген мыйзам күчү деп аташкан. Мамлекеттер аалам, адам 
жана тирүүлүк жөнүндөгү көз карашка негизделген негизги 
фикирлерде бири-бирине айырмаланат. О.э. мамлекеттер фикрат 
көөдөлөнтө турган жана андан өкүмдөр келип чыга турган 
мекемелер формасында көрүнөт. Исламда мамлекет Расулуллах Α 
башкарууну колго алышы, Мадина келишимине кол коюшу жана 
Уммат түшүнүгүнө негиз салышы менен пайда болду. Исламдагы 
мамлекет кайра бар болушу шарт. Себеби, мамлекет Ислам коомдо 
тирүү болушунун ишеничтүү кепили. Факихтер мамлекет деген 
терминди иштетпеген болушса да, бирок, алар бул саясий вужудду 
Халифалык деп аташкан. Алар Уммат өз укуктарынан туура 
таризде пайдалануулары үчүн мамлекеттин белгилерин 
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түшүндүрүү үчүн көп аракеттерди жасашкан. Исламий башкаруу 
т.а. «Халифалык» он төрт кылым турду, 1924-жылы Усманий 
мамлекет кулап, анын урандылары үстүнө жаңы илманий Түркия 
мамлекети тикелениши менен аягына жетти. Усманий мамлекеттин 
өкүмдарлыгы астындагы башка региондордо да ушундай жараян 
жүрдү. Европа мамлекеттери аларды ыдыратышып, майда 
мамлекетчелерге бөлүп жиберишти. 

Батыштыктар мамлекетти Ислам түшүндүргөн түшүнүктө 
түшүндүрүшпөгөн эле. Алар чиркөө жана муфаккирлер ортосунда 
узакка созулган күрөшкө чекит коюп, феодализм түзүмү 
кулагандан кийин гана мамлекетке чыныгы түшүндүрмө беришти. 
Ошондон кийин коомдо муфаккир жана философтордон турган 
агым пайда болду. Алар динди мамлекеттен бөлүүгө чакырышты. 
Бул иш Франция республикасы пайда болушу менен аяктады. 
Кийин көп өтпөй, фикирий козголоң башталды жана заманбап 
мамлекет түзүлдү. 

Ушул убакытка келип аким жана жаран ортосундагы алака 
кандай болушу жөнүндө олуттуу талкуу башталды. Муфаккир Жан-
Жак Руссо: «Мамлекет жаман нерсе, бирок, ал керек», - деген. 
Себеби, батыштыктар токой мыйзамына үйрөнүп калышкан эле. 
Ошондуктан, башында мекемелер формасындагы тартип түшүнүгүн 
кабыл алышпады. Бирок, убакыт өтүп, бул түшүнүк бышып 
жетилди жана мамлекет – автор түшүндүргөндөй –чектелбеген 
күчкө ээ болду. Ошондуктан, заманбап мамлекет дегенде 
Батыштын мамлекет жөнүндөгү көз карашы назарга алынат. 
Батыштын мамлекет жөнүндөгү фикирий эрежеси – динди 
мамлекеттен жана турмуштан ажыратуу. 

Батыш өз услубун, фикирин жана манхажын мажбур киргизиши, 
өз фикирин жаюуга, жакшы жайларын көрсөтүүгө жана айыптарын 
жашырууга аракет кылышы табигый. О.э. колонизатор пайда 
кылган же пайда болушуна себеб болгон мамлекеттер Батыш рухун 
жана хазаратын жаюу үчүн түзүлгөн. Батыш мамлекет, мекеме, 
сот, таалим, аскерий мекеме жана саясий чөйрөнү түздү. Бул 
жөнүндө автор мындай дейт: «Араб мамлекеттериндеги улуттук 
элиталар диктатор колонизатор саясатты сактап калган». Эгер, 
түрдүү түшүнүк жана ишенимдер ээси болгон коомго ушул модель 
колдонулса, бул кагылышууга жана шайкештиктин жоголушуна 
алып барат. Бул кагылышуу төмөндөгү себептерге ылайык 
тынымсыз уланат: 
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Биринчиден: туура эмес чечмелөөлөр менен толук фикирий 
чөйрө жаратуу жана ушул чөйрө аркылуу Батыштын көзү менен 
көрө турган аклияларды жаратуу. Ушул нерсе илимий жана 
объективдүү жол деп эсептелет. 

Экинчиден: адамдардын Ислам жана анын башкаруу түзүмү 
жөнүндөгү фикирлерин бузуу. Бул жол эч кандай билимге ээ 
болбогон Али Абдурразиктин китеби менен жанданды. Мындан 
тышкары, бул китептин чыныгы автор Самуэль Марголиус деген 
яхудий болгон деген күмөндөр бар. Китептин редактору Таха 
Хусайн. Бир сөз менен айтканда, Али Абдурразик фикрий малай 
болуп эсептелет. Бузуу амалиятын улантуу үчүн Азхар жана 
Зайтунадагы таалим программасы өзгөртүлдү. Натыйжада, 
Исламдагы саясий түзүм жок болуп, ал китептердеги жазуудан 
башка нерсе эмес деп эсептелип калды. Муну менен анын маңызы 
жана өзгөчөлүгү жоголду. Биз жогоруда көрсөтүп өткөн китептин 
автору Ваил Халлактын фикирий жана фикхий байлыгы аз экенин 
билип алышыбыз кыйын эмес. Автор исламий башкаруу модели 
жөнүндө айткан сөздөрүнөн саясий исламий фикири тайыз экени 
жаркын билинип турат. Ал Халифалык бул исламий башкаруу 
түзүмү экенин окурмандын зээнинен алыстатууга аракет кылган. 
О.э. Ислам заманбап маанидеги мамлекет тикелебеген деп 
эсептейт. Мындан көрүнүп тургандай, автор тарыхий жана 
мыйзамчылыкка тиешелүү окуяларды жүйөсүз түшүндүрүүгө 
урунган. Ал мындай дейт: «Биз исламий башкаруудагы аткаруучу 
бийлик белгилүү бир вазыйпаларды аткарууга жалгандан тайпа 
деп эсептешибиз мүмкүн. Бул салтанат факихтер иштеп чыккан 
мыйзамдарды Уммат өкүлү катары колдонот». 

Бул саясий фикхтен бүтүндөй алыс капиталисттик фикирлөө 
болуп эсептелет. Себеби, саясий фикх «Исламдагы аким – бул 
Умматка буйрулган нерсени Умматтын өкүлү катары колдоно 
турган адам» деп эсептейт. Аким байъатка ылайык дайындалат. 
Аким Умматты көөдөлөнткөн адам катары мыйзамдуу болуп 
эсептелет. Ал Аллахтын өкүмдөрүн аткарса, ага итаат кылуу важиб. 
Салтанат Умматтыкы, ал аким менен келишим түзүү аркылуу 
акимди дайындайт. Эгер, аким келишимди бузса, Уммат аны алып 
салуу укугуна ээ. Автор китептин башка бөлүгүндө исламий 
башкаруу түзүмүндө административдик аппараттардын мекемелери 
жок деп эсептейт. Автор өз Батыш философторунун назарияларын 
кошумчалап өзүн өтө жахил экенин далилдеген. Ушундан көрүнүп 
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тургандай, автор негизги темага киришип жатып, назик илимий 
услубга таянбаган. Ошондуктан, деталдар тууралуу талкуу 
кылуудан пайда жок. 

Ал бүгүнкү кийимдеги заманбап Батыш хазаратын сындашы 
жаңы нерсе эмес. Себеби, андан мурда да Жан Циглер өзүнүн 
«Дүйнөнүн жаңы кожоюндары» китебинде, Ноам Хомский 
«Дүйнөнү ким башкарууда» китебинде жана Майлз Коупленд 
«Улуттар оюну» китебинде Батыш хазаратын сындаган... Жазуучу 
Батыш моделинин ыфластыгын айтуудан өзүн эки тарапты тең 
сындаган жана экөөсүнөн жакшы нерселерди ала турган бейтарап 
автор катары көрсөтүүнү көздөгөн. Бирок, ал Батыш моделин 
исламий моделден үстөм койгон жана аны реалдуу деп эсептеген, 
Исламий моделди сындап, көптөгөн үлгүлүү жайларын айыптаган. 
О.э. автор убакыт өтүп бузулган нерселерди оңдоодо андан 
пайдаланса болот дейт. 

Батыш манхажындагы проблема – анын проблемалардын 
чечими келип чыга турган фикирий жетекчилигинде. Себеби, бул 
жетекчиликке ылайык, салыштырмалуу өлчөөгө ээ акылда мыйзам 
чыгаруу укугу бар. Бул жетекчилик өзүнүн кудуретсиздигин, 
мудаббир жана хикматтуу Халыктын махлуку экенин моюнга алган 
инсан табиятына тескери. Автор ушул акыйкатты түшүнбөстүгү 
анын насраний шахс экенин көрсөтүүдө. Адам өлтүрүү, 
жакырчылык жана коррупция сыяктуулар заманбап мамлекеттин 
ажырагыс сыфаттары. Франция козголоңунун кылмыштуу тарыхын 
окуган ар кандай кишиге бул нерсе сыр эмес. Европалык 
колонизаторлор кызыл түстүү индеецтерге карата жасаган 
кылмыштары, Британиянын «Опиум» согушу деген Кытайга каршы 
согушу, Ирак, Афгаистан жана Хиросимага каршы согуштар 
баарына белгилүү. Автор айткан Батыштын кыйроосу жана 
бейтарап деген сөздөр Батыш моделинин жыйынтыгы болуп 
эсептелет. Алар жырткычтык жана ач көздүктү күчөттү, инсаний 
жана табигый мусибаттарга себеб болду. А түгүл, жакыр калктар 
технологиядан кур калышты. Себеби, алар кул жана бөлүп 
жарылган абалда калышы шарт. Демек, Батыш өзгөргөн жок, 
мурда кандай болсо, ошондой. Ал болгону айрым маалымат жана 
фикирий жасалгаларга оронуп алды. 

Темабыздын соңунда ушуну айтбыз, автор айтып жактандай 
илимий изилдөө алып барбаган. Автордун илимий макала жаза 
албаганы ар кандай акылдуу кишиге белгилүү. Ал эми, Батыш 
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моделин сындашы айла-амал болуп, ал Батыш муфаккирлеринин 
жана чыгыштаануучулардын оюндарынан кабары бар киши үчүн 
сыр эмес. Ошондуктан, Уммат өз душмандарынын пландарын жана 
услубдарын аңдап жетиши лазым. Аллах Таала алар жөнүндө 
мындай дейт: 

﴿s9uρ 4 yÌö� s? y7Ψtã ßŠθ åκ u�ø9$# Ÿωuρ 3“t�≈ |Á ¨Ψ9$# 4 ®L ym yìÎ6 ®Ks? öΝåκ tJ̄= ÏΒ﴾ 

«Яхудий жана насронийлердин динине кирмейинче алар эч 

качан сага ыраазы болушпайт» [2:120] 

Уммат жана анын калыс интеллигенциясы Ислам өкүмдөрүнө 
жана чечимдерине болгон ишенимди кайра тикелөөгө катуу аракет 
кылышы керек. Себеби, экинчи даражалуу маселелерде болсо да, 
ар кандай чегинүү Аллахтын каарына дуушар кыла турган жеңилүү 
болуп эсептелет. 

﴿Iωöθ s9uρ βr& y7≈oΨ÷G ¬;rO ô‰s)s9 £N‰Ï. ßŸ2ö�s? óΟ ÎγøŠ s9Î) $\↔ ø‹ x© ¸ξŠÎ= s% � #]ŒÎ) š�≈oΨø% sŒ̀{ y#÷è ÅÊ Íο4θ uŠ ysø9$# 

y#÷è ÅÊuρ ÏN$yϑyϑ ø9$# §ΝèO Ÿω ß‰ÅgrB y7 s9 $ uΖøŠ n= tã #Z��ÅÁ tΡ﴾ 

«Эгер Биз сени бекем кылбаганыбызда, сен аларга кызыгууңа 

аз калды. Андай болгондо, албетте Биз сага дүйнө (азабын) да, 

Акырет (азабын) да эки эсе кылып таттырган болоор элек, 

кийин өзүң үчүн Бизге каршы бир да колдоочу таба албаган 

болоор элең» [17:74-75]  
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САЯСАТ УММАТТЫН БАКТЫСЫЗДЫГЫНА СЕБЕП ЭМЕС 

Абдуррахман Амирий – Яман 
Нечендеген кылымдар өз мамлекетине ээ болуп келген, калктар 

арасында эң жакшы Уммат болгон Исламдын кайра тикеленишинин 
алдын алуу үчүн Батыш мамлекеттери өздөрүнүн жийиркеничтүү 
ыкмаларын куулук менен ишке салышууда. Кафир Батыш 
мамлекеттери Исламга каршы тил бириктирип, айла-амал кылып 
жаткан болсо да, Аллахтын урухсаты менен Ислам дагы кайра 
тикеленет. Батыш малайлары Исламий Халифалыкты тикелөө 
аркылуу динди тикелөөгө аракет кылгандардын жолун тосуп, 
аларды буруп жиберүүгө урунуп жаткан болсо да, Аллахтын 
урухсаты менен Халифалык тикеленип, бүткүл дүйнөнү 
капитализмдин ырайымсыздыгынан куткарат. Ооба, ырас Ислам 
үчүн өмүрүн сайган калыс кишилер бар болгон соң, Аллахтын 
урухсаты менен Ислам дагы кайра тикеленет. Бул калыс кишилер 
Исламдын шаръий өкүмдөрүн жана чечимдерин түшүнүүдө шаръий 
ижтихадды ээрчишүүдө, Ислам мамлекетин тикелөөдө Расулуллах 
Αдын тарыйкатын карманып, куфр фикирлеринин бузуктугун жана 
жараксыздыгын баян кылып күрөш алып барууда жана ага 
альтернатива болгон фикирди сунуш кылышууда. О.э. алар 
колонизатор кафир Батышка малай болгон акимдерге каршы 
саясий күрөш алып барышууда, Исламды башкарууга алып келүү 
үчүн бул фикирди жана аны көтөрүп чыккандарды коргоону сурап 
кубат ээлеринен жардам талап кылышууда... Батыш болсо, бул 
фикирлер мамлекетти пайда кыла турган фикир болгондуктан, ага 
каршы чабуул баштады. Бул фикирлер Батыш хазаратына коркунуч 
туудургандыктан, аны түп-тамыры менен кыйратуусу мүмкүн 
болгондуктан, Батыш аларга тоскоолдук жаратууда. Ислам 
мамлекети куфр фикирлери менен кулатылган болсо, Аллахтын 
уруксаты менен Ислам чыныгы исламий фикирлер менен кайра 
дагы өз ордуна кайтат. 

Исламды жана анын мамлекетин жашоого кайтара турган 
иштер: 

–  Ислам турмуштун бардык иштерин т.а. экономика, 
башкаруу, мамиле, сот, таалим, саламаттыкты сактоо, кошуун, 
айыл чарба, өнөр жай, соода-сатык, согуш жана тынчтык сыяктуу 
бардык иштерди чечет, Исламды турмушта колдоно турган 
мамлекетти тикелөө керек деген ваъй ааммадан келип чыккан 
раъй амманы пайда кылуу зарыл. 
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–  Капитализмге негизделген фикирлерге жана мыйзамдарга 
каршы фикирий жана саясий күрөш алып баруу. Бул фикирлердин 
бузуктугун жана адамзатка тийгизген жаман таасирин, өзгөчө ошол 
фикр ээлерине тийгизген жаман таасирин баян кылуу. 
Режимдердин вакиъсин, алардын чет элдик саясий күчтөргө 
байланышканын ачып таштоо. О.э. партиялар, илманий жана 
илманий болбогон агымдардын вакиъсин ачыктоо. Батыш жана 
анын малай акимдери долбоорлоруна каршы туруу жана Ислам 
өкүмдөрүнүн Умматты ойготуудагы ролун көрсөтүү керек. Батыш 
жана анын акимдери, малайлары жана илманий партиялардан 
турган жарчылары ушул иштерге таянат: 

1 –  Шектүү кеп-сөздөрдү таратуу, Куръанды маанисине тескери 
тафсир кылуу, «Зарылдыктар тыюу салган нерселерди мубахка 
айлантат», «Максат васитаны актайт», «Эмнеде пайдалуу болсо, ал 
шарияттан», «Жокко караганда бары афзел» сыяктуу Исламдан 
болбогон, тескерисинче, аны жок кылууга каратылган эрежелерди 
иштеп чыгуу аркылуу Исламга сокку берүү. Кафирлер бул иштерди 
даъват башталгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин улантышууда. 
Мисалы, мурда Куръанга амал кылуу жетиштүү, Расулуллах Αдын 
хадиси шарт эмес дегендер чыккан, алар куръанийлер деп 
аталышчу. Кафирлер бүгүн да ошол чакырыкты жандантууда. 
Демек, Исламга сокку берүү уланууда жана дээрлик өзгөрбөдү. 
Мурда «дин ийкемдүү» деген нерсени хужжат кылып, аны өзгөртүү 
жана вакиъге ылайыктоо керек дешкен. Бүгүн болсо, «хикмат 
момундун жоготкон нерсеси, аны каяктан таппасын, андан 
пайдалануусу зарыл» деген нерсени хужжат кылып, диний 
даъватты жаңылоо керек, ар бир пайдалуу нерседен пайдалануу 
зарыл дешүүдө. 

2 –  Саясат түшүнүгүнө сокку берүү. Бул үчүн кафир Батыш 
регионалдык күчтөр тарабынан колдоп-кубатталган партияларды 
түзөт. Бул партияларды колдоп-кубаттаган регионалдык күчтөр 
Батыш менен бекем алакада болот. Бул партиялар бийликти ээлөө 
жана пайданы колго алуу үстүндө өз ара күрөшөт, пайдага жетүү 
үчүн түрдүү ураандарды көтөрүп чыгышат. Кийин, пайда колго 
тийгенде Уммат үчүн ойгонууну да, пайданы да тартуу кылбайт. 

Натыйжада, Уммат аларды четке кагат жана айыптайт. 
Кайрымусулмандар болсо алардын ийгиликсиздигин Исламга 
байланыштырып, алардын үстүнөн күлүшөт. Булардын баары 
Батыштын планы негизинде алып барылат. Максад – Уммат 
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арасына саясаттан баш тартуу жана саясатты турмуштан бөлүү 
керек деген фикирди киргизүү. Бул нерсе, Батыш сунуштап жаткан 
илманийлик, динди турмуштан жана саясаттан алыстатып, мечитке 
чектөө керек деген фикирге шайкеш келет. Бул партия жана 
жамааттардын ийгиликсиздигине алып барган себебтер 
төмөнкүлөр: 

–  Бул партия жана жамааттар Умматты куткара турган жана 
аны кыйынчылыктан алып чыга турган хазарий долбоорго жана 
программага ээ эмес. О.э. колдонуу жана амалий чечимге жарактуу 
манхажга ээ эмес. 

–  Бул жамааттар сунуштап жаткан фикирлерди – далилдүү 
менен жана далилсиз болсо да – сокурларча ээрчүү. Акыйкатта 
болсо, бул фикирлер катъийликти эмес, зонду түшүндүрөт. 

–  Алар Батыштагы өнүгүү, маданият жана хазарат саясаттан 
алыстоо жана динди турмуштан бөлүү (илманийлик) себептүү 
жүзөгө келген деген сөздөрдөн таасирленишкен. О.э. 
мусулмандарды адаштыруу үчүн айтылган Батыш артта калган эле, 
динди турмуштан жана саясаттан бөлгөндөн кийин ойгонду, 
өнүктү, жаңы хазарат ээсине айланды деген сыяктуу сөздөрдөн 
таасирленген. 

Булар Батыш Умматты төмөндүккө түшүрүү үчүн иштеткен 
айрым факторлор. Батыш бул иштерди малай режимдер, илманий 
партиялар жана бузгунчу сакафат аркылуу жүзөгө чыгарды. Батыш 
адамдар саясат ыфлас жана алдамчы нерсе, аруу динди ага 
аралаштырып болбойт деп түшүнүүлөрү үчүн алардын мээлерин 
«тазалады». Саясат жеке кызыкчылыктарга жетүүгө багытталса, 
Батышта болуп жаткандай саясат ыплас жана алдамчы нерсе 
болот. Мындай учурда саясаттан күрөш, кризис жана согуштар 
гана келип чыгат. Бирок, исламий түшүнүктөгү саясаттын нурдуу 
жагы бар, аны жийиркеничтүү капиталисттик саясатка 
салыштырып болбойт. 

Исламдагы саясат адамдарды хидаятка жетектеп, жер жүзү абад 
болушуна себеп болот. Ал Батыш түшүнүгү сыяктуу жер жүзүн 
ойрон кылбайт, вакиъ буга жаркын далил. Исламдагы саясат 
бардык нерседен оболу исламий акыйдага байланыштуу. Т.а. ал 
исламий акыйданы мусулмандар арасында бекемдөөгө жана аны 
бүткүл дүйнөгө жаюуга багытталат. Демек, Исламдагы саясат – 
Исламды мамлекет ичинде колдонуу жана мамлекет тышына алып 
чыгуу. Саясат сөзүнүн Исламдагы мааниси хадис шарифте келген 
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 феълинен алынган. Пайгамбарыбыз Α бул жөнүндө ساس يسوس
мындай дейт: 

، َوإِنَّهُ ال نَبِيَّ « َكاَنْت بَنُو إِْسَرائِيَل تَُسوُسُهُم األْنِبيَاُء، ُكلََّما َهلََك نَبِيٌّ َخَلَفهُ نَبِيٌّ
ِل، فُ : َفَما تَأُْمُرنَا؟ قَالَ : قَالُوا. بَْعِدي، َوَستَُكوُن ُخَلفَاُء َفتَْكثُرُ  ِل فَاألوَّ وا ِبَبْيَعِة األوَّ

ا اْستَْرَعاُهمْ  َ َسائِلُُهْم َعمَّ   »َوأَْعُطوُهْم َحقَُّهْم فَِإنَّ �َّ
«Бани Исраилге пайгамбарлар саясат кылышат эле. 

Качан бир пайгамбар өтсө, артынан башка бир пайгамбар 
келген. Менден кийин болсо пайгамбар жок, халифалар 
болот жана алар көбөйүп кетишет. Сахабалар: «Бизди 
эмнеге буюрасыз?», - деп сураганда, айтты: Эң 
биринчисинин, эң биринчисинин байъатына бапаа 
кылгыла. Алардын акыларын өзүлөрүнө бергиле. 
Анткени, Аллах алардан раиятты (жаранды) кандай 
башкарышканы жөнүндө сурайт. (Муслим). Хадистеги تسوس 
«тасусу» сөзү «сиясат» сөзүнүн туундусу болуп эсептелет, анын 
мааниси – адамдардын иштерин бардык жакшылыктарды өзүндө 
камтыган Аллахтын буйругу менен башкаруу. Ошондуктан, алар 
айткан «саясат – ыфлас иш» деген сөз алардын саясатын 
билдирет. Исламдагы саясаттын мааниси болсо мусулмандарга 
ылайык келет. Аллах Таала айтты: 

﴿ö≅è% @≅à2 ã≅yϑ ÷ètƒ 4’n? tã Ïµ ÏFn= Ï.$ x© öΝä3š/ t� sù ãΝn=÷æ r& ôyϑ Î/ uθèδ 3“ y‰÷δr& Wξ‹Î6 y™﴾ 

«Айткын: Ар ким өз жолун тандайт. Роббиңер туура 

жолдогуларды өтө жакшы билет» [17:84] 

Пайгамбарыбыз Α ушундай маанидеги биринчи саясатчы 
болгон. Сийрат китептеринде Пайгамбарыбыз Α кафирлерге 
карата кандай позицияда жана мамиледе болгону, алардын 
пландарын кандай ачып таштаганы жана Уммат кызыкчылыктарын 
кантип табанний кылганы жөнүндө айтылган. О.э. ал киши 
жашообузду акыйда негизинде алып барууга чакырып, акыйданы 
саясий таризде алууну үйрөткөн. Акыйдадагы фикирлер 
Платондукундай назарий эмес, амалий болгон. Себеби, Ислам 
акыйданы амалдардын негизи катары белгилеген. Акыйда 
мусулмандарды дүйнө иштерине этибар берүү, аларды оңдоого 
жана шаръий өкүмдөргө ылайык башкарууга үндөйт. Бул дүйнө 
жоопкерчилигин жогорку даражада сезүү болуп эсептелет. Акыйда 
фикирлери бул турмушту, андан мурдагы вужудду жана андан 
кийинки турмушту өз ичине алат. Ушул маанидеги саясат бардык 
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адамзатты башкарат жана акыбетте ушундай да болду. Себеби, 
Ислам алып келген шаръий хукмдар тегине, жынысына жана 
түсүнө карабастан, адамзат үчүн түшкөн. Батыш саясаттын 
Исламдагы ушундай жогору мааниси себептүү аны жаман көрсөтүү 
жана анын ордуна башкасын алмаштырууга аракет кылып жатат. 
Саясатты түшүнүүдө Ислам акыйдасы негиз болсо, бул саясат 
кандай жакшы натыйжаларды беришин элестетип көргүлө! 

Саясат – адамдардын укуктарын коргоо жана алардын 
ортосунда адилеттик кылуу үчүн алардын иштерин шаръий 
хукмдар менен башкаруу. Исламий мамлекет жарандардын 
иштерин көзөмөлдөп жатып, мусулмандардын иштерин гана эмес, 
түрдүү улут жана иътикад өкүлдөрүнүн иштерин көзөмөлдөйт. 
Исламий мамлекет дүйнөдөгү бардык калктарга жакшылык жаят. 
Ошондуктан, исламий мамлекеттин саясий иштери Исламды 
колдонууда жана аны жаюуда эң көзгө көрүнгөн жагы болот. 
Булардын баары саясат. 

Расулуллах Α Мекке жана Мадинада саясаттын эң жогорку 
көрүнүшүн көрсөттү, Ислам хидаят дини гана эмес, башкаруу дини 
экенин көрсөттү. Мисалы, Меккеде Расулуллах Α өз даъватын 
Аллахтын хукмун тикелей турган мамлекет курууга каратты жана 
бул саясий иш эле. Ал киши Курайштын саййиддерине, бийлик 
ээлерине жана саясатчыларына мындай деди: 

 »تُْعُطونِيَها تَْمِلُكوَن ِبَها اْلَعَرَب، َوتُِديُن لَُكْم ِبَها اْلعََجمُ َكَلِمةً َواِحَدةً «
«Мага бир эле сөздү айткыла, ушул себептүү бүткүл арабдар 

үстүнөн өкүмдар болосуңар, бүткүл ажамдар силерге моюн 
сунушат». Алар болсо, Расулуллах Αга каршы согуш башташты, 
себеби, алар Расулуллах Αдан өз бийлигине коркунучту көрүштү. 
Расулуллах Α даъват жолунда аларга сабыр кылды. Алардан 
үмүтсүз болгондо башка урууларга кайрылып, Аллахтын буйругун 
аткаруу жана мамлекетин тикелөө үчүн жардам сурады. 
Расулуллах Α жардам берүүнү сурап даъват кылган кишилер анын 
даъватын ушундай түшүнүшкөн. Мисалы, Расулуллах Α Бани 
Саъсаанын өкүлдөрүн Аллахтын рисалатын жеткирүүдө аны 
коргоого чакырганда, алардан бир киши: «Эгер, биз сенин ишиң 
үстүндө сага байъат кылсак, Аллах душмандарың үстүнөн сени 
үстөм кылса, сенден кийин бул иш биздики болобу?», - деди. 
Ошондо Расулуллах Α: «Бул иш Аллахтыкы, аны Өзү каалаган 
орунга коёт», - деди. Ошондо ал киши: «Биз сени деп арабдар 
менен согушсак, Аллах сени үстөм кылгандан кийин бийлик бизге 
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эмес башкага тийеби? Мындай ишиңдин бизге кереги жок», - деп 
баш тартышты. 

Бул иш Мадинанын жетекчилеринен жардам суроо аркылуу 
исламий мамлекетти тикелөө, ушул мамлекеттин негизинде өз 
жетекчилигин бекемдөө жана мусулмандардын иштерин шаръий 
хукмдар менен башкаруу менен аягына жетти. Расулуллах Αдын 
саясатка аралашпашы мүмкүн эмес, ал кишинин бардык иштери 
саясат болду. Расулуллах Α ибадат, ахлак, мамиле, жихад жана 
башка шаръий хукмдарды жеткирүүдө, колдонуп жана жайып, 
жарандардын иштерине этибар берди. Расулуллах Α казаттарга 
катышып жеңишке жетишти, фатх кылынган өлкөлөрдү Ислам 
менен башкарды, валий жана казыларды дайындады, Абу Бакр 
жана Умарды өзүнүн вазирлери деп атады, элчилерди кабыл алды, 
хирож жана зекеттерди чогултуу үчүн адамдарды дайындады. 

Саясат Исламдын түпкү маңызында бар, ал инсан 
проблемаларын чечүүдө акыйда жана шаръий хукмдан кубат алат. 
Саясат Умматка жана адамзатка бакыт алып келген. Исламий 
мамлекеттин тарыхы буга жаркын далил, муну достон мурун 
душман тан алган. 

Ушундан келип чыгып айтабыз, ким Умматтын бактысыздыгына 
саясат себеб десе жаңылышат. Туура, эгер саясат ач көз, залим 
жана жырткыч капитализмге негизделген болсо, Уммат 
бактысыздыгына себеп болот. Бирок, саясат Исламий ахлак 
принциптерине негизделсе, инсандын урматын өз ордуна коёт 
жана укуктарын коргойт. Мусулман киши ушуну түшүнүшү жана эң 
жогору саясатты алып бара турган Исламий мамлекетти тикелеши 
лазым. Бүткүл адамзат капитализмдин жырткычтыктарынан азап 
чегип жаткан соң, адамзат ушул саясатка мухтаж. 

Соңунда айтарыбыз, Батыш калктары капитализм отунда 
күйүүдө. Эгер, бул калктар саясатты бир ууч ач көз капиталисттер 
башкарып жатканын түшүнсө, аларга каршы козголоң кылышат. 
О.э. алар Исламдагы жогорку баалуулуктарды түшүнсө, албетте 
аны кабыл алышат. Ооба, Батыш калктары Ислам пенделерди 
капитализм зулумунан Ислам адилетине алып чыгуу үчүн келгенин 
өз көздөрү менен көрүшкөндө Исламды кабыл алышат... Күткөн 
киши үчүн эртеңки күн жакын!  
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ПАЙГАМБАРЛЫК МИНХАЖЫ НЕГИЗИНДЕГИ РОШИД 
ХАЛИФАЛЫКТЫН УБАГЫ КЕЛБЕДИБИ?! 

Азыркы убакта Жакынкы Чыгыш деп аталып жаткан араб 
регионунун тарыхын о.э. мусулмандардын бүгүнкү тарыхын окуп 
жатып, тарых кайталанып жатканына жана бүгүнкү тарых менен 
кечеги тарыхтын ортосунда дээрлик айырма жок экенине күбө 
болобуз. 

Мисалы, арабдар жахилиятта ошол доордогу күчтүү жана 
таасирлүү ээ эки мамлекет: Фарс жана Рум мамлекеттерине 
салыштырганда салмакка ээ эмес эле. Себеби, ошол убакта араб 
региону ушул эки империянын таасири астында болгон. Фарс 
империясы Ирак, Бахрейн, Яман жана жарым аралдын түндүк-
чыгыш бөлүгүнө өкүмдар болсо, Рум империясы Шам, Мисир, 
Түндүк Африка жээктери жана Марокко өлкөлөрүнө өкүмдар эле. 
Алар бул региондорду басып алып, региондун акимдери ушул эки 
мамлекеттин бирине моюн сунушкан. Ал эми, Ислам рисалатынын 
бешиги болгон Араб жарым аралынын борборунда бытыранды, 
бири-бири менен согушкан жана чөл жашоосунда өмүр өткөргөн 
адамдар жайгашкан. Алар негизинен малчылык менен алектенип, 
аларда дыйканчылык жана өнөр жай болбогон. Алар жайыттар 
жана суу ресурстары үчүн өз ара согушкан. Аларды бириктире 
турган фикири жана жакшылыкка жамдай турган жетекчиси 
болбогон. Фарс жана Рум чегаралары жанында эки кичине 
мамлекет т.а. Румга моюн сунган Гассанийлер мамлекети жана 
Фарска моюн сунган Лахмийлер мамлекети жайгашкан. Бул эки 
мамлекет өз чегараларынан сыртта эч кандай өкүмдарлыкка ээ 
эмес эле. Араб жарым аралынын калкы т.а. борбордогу калктар, 
Гассанийлер жана Лахмийлер Фарс жана Рум зомбулугуна аскерий 
жактан да, саясий жактан да каршы чыга алышпаган. Бирок, 
Аллахтын каалоосу бардык нерседен үстөм… Ушул нерсе 
талкуубуздун темасы жана эң маанилүү бөлүгү болот. 

Аллах Таала пайгамбарлардын жана элчилердин акыркысы 
болгон Мухаммад Αды жиберишинен мурда Араб жарым аралы 
уруулар ортосундагы көп согуштарга күбө болду. Бул согуштар 
Ислам келгенге чейин уланды. Ошол согуштардын бири Дахис 
жана Габро менен Абас жана Забян ортосундагы согуш болуп, ал 
сулх менен аягына жетти. Экинчиси, Бикр жана Тагаллуб уруулары 
ортосундагы Басус согушу болуп, ал Тагаллуб жеңиши менен 
бүткөн. Үчүнчүсү, Курайш союздашы Кинана менен Гатафан жана 
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Хавазин союздаштыгы ортосундагы Фижар согушу болуп, ал сулх 
менен бүттү. Согуштардын дагы бири Гассанийлер менен 
Лахмийлер ортосундагы Явми Халима согушу болуп, анда 
Гассанийлер жеңишке жетишкен. Акыркы согуш болсо, хижраттан 
беш жыл мурда Авс менен Хазраж уруулары ортосундагы болгон. 
Мындан тышкары, дагы бир нече согуштар болуп өттү, алардын 
айрымдары көп жылдарга созулду. Бул согуштарды күзөткөн киши 
алар араб урууларынын башына түшкөн кыйроо деп ойлойт. Бирок, 
Аллахтын каалоосу менен, бул согуштар андан тескери натыйжа 
берди. Себеби, бул согуштарда уруулар таасирдүү, өтө залим 
жетекчилеринен айрылышты. Аллах Таала бул согуштар аркылуу 
күчтүү согушкер болгон согуш кишилерин жана мыкты саясий 
командачыларды даярдоону каалады. Аллах Таала ушул жылаңач, 
жыңайлак жана жөнөкөй адамдардан Пайгамбар Αга жана динге 
жардам бере турган кишилердин чыгышын каалады. Аллах Таала 
ушул улуу рижалдар аркылуу Өз динин жана Пайгамбарын үстөм 
кылды. Алар Аллахтын фазилети себептүү динди жер жүзүнө 
жайышты. Дүйнөдөгү эки күчтүү империяга чекит коюшту. 
Алардын көпчүлүгү Исламга кирди. Мурда жыңайлак болгон 
кишилер дүйнөдөгү эң улуу мамлекетти т.а. Исламий мамлекетти 
тикелешти. 

Исламий Умматтын бүгүнкү абалына караган адам тарых 
кайталанып жатканын көрөт. Болгону бул жерде бир айырма бар, 
ал да болсо, араб уруулары буттарга ибадат кылышкан, бүгүн 
болсо, адамдар мусулман. Бирок, колонизатор кафир Батыш 
исламий мамлекетти кулатып, аны арзыбаган мамлекетчелерге 
бөлүп жиберди. Аларга өз чегараларын белгилеп, бири-бири менен 
согуша турган кылды. О.э. ар бир мамлекет үчүн өзүнө таандык 
байрак, гимн, паспорт дайындады. Алардын ичинде мекенге болгон 
сүйүү, улутчулдук, текчилдик жана мазхабчылык уругун экти. 
Таалим программасы жана маалымат каражаттары аркылуу 
адамдардын жүрөгүнө ушул ыфлас түшүнүктөрдү кадырлоо 
туйгусун салды. Батыш ар бир мамлекеттин башына байлыктарды 
талап-тоноо, Батыштын таалимин, акыйдасын жана турмуш 
жөнүндөгү көз карашын жаюу, Уммат перзенттеринин мээсинен 
Ислам таалимин өчүрүү жана жаштарды бузуу сыяктуу иштерде 
анын өкүлү болгон малай акимдерди койду. Батыш максатына 
жетти, себеби, Умматтын көпчүлүк жаштары төмөндөшүп, 
арзыбаган иштер туурасында фикирлеп калды. Алардын көпчүлүгү 
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спортко, искусствого жана модага берилип кетти. Бул Батыш 
Американын Голливуд жана Индиянын Болливуд фильмдеринде 
ойногон артисттерди, сойкулардан үлгү алышты. Түпкүлүгүндө, 
бүгүн Уммат жаштары кудум кечекидей Исламды хидаят нуру жана 
рисалаты катары көтөрүп чыгуулары, мамлекет жетекчилери 
болуулары керек эле. О.э. шарият тармагында же астрономия, 
физика жана химия сыяктуу эксперименталдык илимдерде 
жетишкен аалымдар чыгышы керек эле... 

Бирок, бүгүн, өзгөчө залим режимдерге каршы козголоң 
өткөргөн өлкөлөрдөгү Умматтын абалына келсек, козголоңдун 
натыйжасында тогуттар кулады. Ушул тогуттар өз калкынан 
коргонуу үчүн коопсуздук системасын, байлыктарды талап-тоноо 
үчүн финансылык империяларды түзүшкөн эле. Алар көз ачып 
жумгуча кулашты. Адамдар алардан тактыдан кетишин талап 
кылганда кафир Батыш алардан баш тартты. Эгер, кафир Батыш 
козголоңдорду өзүнө оодуруп албаганда, мусулмандар өз 
максатына т.а. адилетке жетишмек. Адилетти болсо Халифалыктан 
башкасы жүзөгө чыгарбайт. Жаштар акимдерди кулатуу жана 
өзгөртүү мүмкүн экенин, бул үчүн фикирлерди өзгөртүү зарыл 
экенин түшүнүштү. Козголоңдон кийин регион куралдуу күрөшкө 
кирди жана жаштар эки бөлүккө бөлүнүп калды. Биринчиси: 
согушка кирүүдөн качкандар. Экинчиси: согуштагы эки тараптын 
биринде согушкандар. 

Жалпысынан, Уммат бүгүн башынан өткөрүп жаткан окуялар 
биринчи Ислам мамлекет тикеленишинен мурда регион күбө 
болгон окуяларга окшойт. Себеби, козголоңдордон кийин 
башаламандык жайылды жана согуштар болду. Болуп жаткан 
окуялар кудум кыйынчылык жана машакаттарды көтөрө ала турган 
жаштарды пайда кылып жатканга окшойт. 

Көпчүлүк региондор электр энергиясы жана нефть кризиси, 
кымбатчылык, блокада жана ачарчылык сыяктуу жаман абалдарга 
күбө болду. О.э. самолёт, ракета жана аскерий кемелердин 
жарылышын угууга көнүп калды. Бирок, ушул кайгылуу абалдар 
кудум Умматты өз акыйдасына кайра байлап жаткандай. Себеби, 
бул окуялар адамдарды тагдырий чечимди издөө жөнүндө 
фикирлей турган кылды. Эң маанилүүсү, бул окуялар малай 
акимдердин, сарай уламаларынын, адаштыруучу адамдардын, 
маалымат каражаттарынын, өздөрүн Ислам жана мусулмандарды 
ойготууга аракет кылып жаткандай көрсөтүп жаткан жамааттардын 
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бетин ачты. О.э. Ислам алардан жана алардын амалдарынан аруу 
экенин далилдеди. Адамдар арасында жихад түшүнүгүн тирилтти. 
Кафир Батыштын, БУУнун жана анын карамүртөз өкүлдөрүнүн бети 
ачылды... 

Бүгүнкү абалыбызга караган киши бул абал Умматтын башына 
түшкөн кыйроо деп ойлойт. Бирок, бул абал Аллахтын каалоосу 
болуп, аскерий жана саясий жетекчилердин, Халифалык 
тикеленген күндө ушул мамлекет менен бир сапта тура турган 
саясий кишилердин чыгышынан кабар берүүдө. Мамлекет 
колонизатор кафирге каардуу жана момундарга ырайымдуу 
кишилер менен гана бекем болот. Кайгыга салган жана зыян 
жеткирген согуштарга, кан төгүүлөргө карабастан, бүгүн Умматты 
өз акыйдасына, динине жана Исламына байлоо мүмкүнчүлүгү 
табылды... 

Биз Аллахтан бул иштердин натыйжасы улуу жана берекелүү 
болушун сурайбыз. О.э. Аллахтан өз милдетин аткарган, 
Пайгамбарлык минхажы негизиндеги экинчи рошид Халифалык 
мамлекетин тикелей турган ансорлорду беришин сурайбыз. Дал 
ушул нерсе Аллахтын дининин жеңиши болот, Аллах Таала айтат: 

﴿$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#þθ çΡθä. u‘$ |ÁΡ r& «!$# $ yϑx. tΑ$ s% |¤Š Ïã ßø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ z↵Îiƒ Í‘#uθ ysù= Ï9 ôtΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& 

’ n<Î) «!$# ( tΑ$ s% tβθ •ƒ Í‘#uθpt ø:$# ßøt wΥ â‘$|ÁΡ r& «!$# ( MuΖ tΒ$ t↔sù ×π x)Í←!$ ©Û .ÏiΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) N t�x)x. uρ 

×π x)Í←!$ ©Û ( $ tΡ ô‰−ƒ r'sù tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u 4’ n? tã öΝÏδÍiρß‰tã (#θ ßst7 ô¹r'sù tÌ� Îγ≈ sß﴾ 

«Эй момундар, силер да Аллахтын жардамчылары болгула! 

Ийса ибн Марям хаварийлерге: «Аллахка ким менин жардамчы 

болот?» дегенде, хаварийлер айтышты: «Биз Аллахка жардам 

берүүчүлөрбүз». Бани Исраилден бир тайпа ыйман 

келтиришти жана бир тайпа кафир болду. Биз ыйман 

келтиргендерди душмандарынан күчтүү кылып, алар үстөм 

болуп калышты» [61:14]  
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ВАЛИ АЛ-АМРДЫН ЛЕГИТИМДҮҮЛҮГҮ 

Абу Низар Шамий 
Амр-буйрук Ага таандык болгон, Анын шариятынан башкага 

итаат кылынбаган, анын авлия-досторунан башкалар дос 
тутулбаган Аллахка мактоолор болсун. Мусулмандардын биринчи 
жетекчиси Расулуллахка, ал кишинин үй-бүлөсүнө жана 
сахабаларына саламдар болсун. 

Ислам мамлекети кулатылып, Батыш мусулман өлкөлөрүн басып 
алып, алардын башына тогут акимдерди алып келгенден кийин 
 вали ал-амрга» (мусулман жетекчилерине) итаат кылуу – أولو األمر»
маселеси чоң талкуу-тартышууга айланды. Тогут акимдер жерди 
зулум жана зомбулукка толтурушту. Колонизатор мусулман 
өлкөлөрүндө залим падышалык башкаруусун орнотту. Мунун 
акыбетинде Уммат эски жахилият күндөрүнө кайтты. 

Мындай аянычтуу абалдын эң жаман жагы – уламалардын тонун 
кийип алып, өзүн фазилеттүү көрсөтүп жаткан кимселердин пайда 
болушу болду. Алар залимдердин тарабын алып, залимдердин 
зулумуна туш болгон Умматка кыйкырууда: «Ырас, силерди 
мусулман жетекчи башкарып жаткан соң, сабыр кылгыла, итаат 
кылгыла, зулумга жана куфр башкаруусуна макул болгула!». 
Падышалардын зулуму жетишпегендей, Умматтын күнү мына 
ушундай «уламаларга» калды. 

Мухаммад Аман Жамий негиз салган «Ал-Жамия» агымы, 
негиздөөчүсү Робиъ ибн Хадий Мадхалий болгон «Мадхалий» 
кыймылы, Мухаммад Саид Раслан негиз салган Мисирдеги 
«Расланий» агымы жана башка Расулуллах Αдын сүннөтүн чүмбөт 
кылып алган топтор бар. Бул агымдардын наамы маанилүү эмес, 
маанилүүсү, ушул наамдагы топтор Расулуллах Αдын сүннөтүн 
бузуп көрсөтүп жатканы! 

Салафизмге жамынган бул топтор ушул нерселерге чакырууда: 
1 –  Учурдагы акимдерди колдоо, аларды коргоп күнөөлөрүн 

актоо, аларга каршы чыгууну, ал тургай, атаандашууну тыюу 
салуу. Бул акимдерге хак сөздү айтып каршы чыккан кишилерди 
айыптап харижийлер, «тозоку иттер» деп эсептөө, аларды – жада 
калса пакиза уламалар болушса да – өлтүрүүгө урухсат берүү. 

2 –  Умматты өзүнүн укуктуу салтанатынан кур калтырып, 
бийликти зордук менен тартып алган акимдерди мыйзамдуу деп 
ырастоо. 
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3 –  Акимдер адашууга барып, зулум кылып, жерде бузгунчулук 
жайышса да, куфр менен өкүм жүргүзүп, Аллахтын душмандарын 
дос тутушса да аларга итаат кылуу. А түгүл, кээ бирлери акимдер 
кафир болсо да, аларга итаат кылуу важиб дегенге чейин 
барышты! 

Алардын ашынбаган токтоолору ушул беш шарт табылса гана 
акимге каршы чыгуу жаиз дешти: 

1 –  Акимдин шариятка каршы иш кылганын өз көзүң менен 
көрүү шарт, баланча-түкүнчөнүн ыйың кептерине таянбоо керек. 
Алар мунун тастыгы катары ушул хадисти далил келтиришет, 
Уббада ибн Самит Γ риваят кылган хадисте Набий Α айтты: 

  »إالَّ أْن تََرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعْنَدُكْم ِمَن هللاِ فِيِه بُْرَهانٌ ... «
«... Ал ачык куфрду жасаса гана жана силерде буга 

Аллахтан далил болсо». (Бухарий риваяты). 
2 –  Мусулман акимден көргөн иш аны динден чыгарбаган 

фасыктык же күнөөкөрдүк эмес, куфр болушу шарт. Мисалы, 
акимдин бутка сыйынып жатканын, же Аллахты жана Расулун 
акаараттап жатканын, же Исламдан чыгарган башка иштерди 
жасап жатканын көрүү керек. 

3 –  Акимдин куфр келтиргендиги, жогорудагы хадиске ылайык, 
«ачык» болушу шарт. Түшүндүрмөгө зарылдык жаралбашы керек. 
Имам Ахмад ибн Ханбал өз заманында Куръанды махлук 
дегендерди куфр деп караган. Ага карабастан, ал мусулман акими 
Маъмун Куръанды махлук деген болсо да, аны кафир деген эмес, 
себеби, бул куфр түшүндүрмөгө мухтаж. 

4 –  Мусулмандарда акимдин ачык куфр иш кылганына катъий 
далил болушу шарт. 

5 –  Акимге каршы чыгуу – анын бийликте калышынан да көрө – 
чоң бузгунчулукка алып барбашы шарт. 

Күмөнгө таянып кортунду чыгарган мындай кишилер көптөгөн 
Куръани Карим жана Суннати Шариф нусустары, мурунку 
уламалардын, салафи солихтердин сөздөрү менен куралданышкан. 
Алар өздөрүнө каршы фикир билдиргендерге ушул нусустарды 
далил кылып келтиришет. Алар мусулмандарга катуу, ал эми, тогут 
акимдерге жумшак мамиле кылып жатышканын көрүүгө болот! 

Алар көпчүлүк учурда ушул далилдерди келтиришет: 
- Аллах Таала айтат: 
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«Эй момундар, Аллахка итаат кылгыла жана Расулга, 

өзүңөрдөн болгон бийлик ээлерине итаат кылгыла! Эгер 

кандайдыр бир нерсе жөнүндө талашып калсаңар – эгер 

чынында эле Аллахка жана акырет күнүнө ишенсеңер – ал 

нерсени Аллахка жана пайгамбарына кайтаргыла! Мына ушул 

жакшы жана сонун чечим» [4:59] 
- Абу Хурайра Γ Расулуллах Αдан риваят кылат: 

 »َعَلْيَك السَّْمُع َوالطَّاعةُ في ُعْسِرَك ويُْسِرَك، َومْنَشِطَك وَمْكَرِهَك، َوأَثََرٍة َعَلْيكَ «
«Саңа жагабы же жакпайбы, сага оор келеби же жеңил 

болобу, жада калса сенин кызыкчылыгыңа туура кебесе да, сен 
итаат кылыңыш керек». Насаий менен Ахмад риваят кылган 
сахих хадис. 

- Абу Хурайра Γ Расулуллах Αдан риваят кылат: 

َ َوَمْن َعَصى أَِميِري َفقَْد « َ َوَمْن َعَصاِني فَقَْد َعَصى �َّ َمْن أََطاَعِني فَقَْد أََطاَع �َّ
 »َعَصاِني

«Ким мага итаат кылса – Аллахка итаат кылыптыр, ким 
менин тилимди албаса – Аллахтын тилин албаптыр. Ким 
амирге итаат кылса – мага итаат кылыптыр, ким амирдин 
тилин албаса – менин тилимди албаптыр». Бул хадистеги «أميري 
амир» сөзү башка бир риваяттарда «اإلمام имам» деп келет. 
Муттафакун алайхи болгон бул хадис сахих болуп, Насаий, Ибн 
Мажа жана Ахмад да ушул сыяктуу хадисти риваят кылышкан. 

- Ибн Аббас Γ Расулуллах Αдан риваят кылат: 

َمْن َرأَى ِمْن أَِميِرِه َشْيئًا يَْكَرُههُ فَْليَْصبِْر ، فَِإنَّهُ َمْن فَاَرَق اْلَجَماَعةَ ِشْبًرا فََماَت «
 »َفِميتَةٌ َجاِهِليَّةٌ 

«Ким өз амиринен жагымсыз амалды көрсө, сабыр кылсын. 
Чынында, ким жамааттан ал тургай бир сөөм алыстап өлсө, 
жахилият өлүмү менен өлүптүр». Бул хадис мутафакун алайх, 
сахих. Муслимдин риваятында: 

 »َمْن َخَرَج ِمَن السُّْلَطاِن ِشْبًرا َماَت ِميتَةً َجاِهِليَّةً «
«… ким итааттан чыкса», деп келген. Имам Ахмад да ушул 

сыяктуу сахих хадисти риваят кылган. 
- Расулуллах Α айтат: 
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ةٌ َال َيْهتَُدوَن ِبُهَداَي، َوَال يَْستَنُّوَن بُِسنَِّتي، َوَسيَقُوُم ِفيِهْم ِرَجاٌل « يَُكوُن بَْعِدي أَئِمَّ
، إِْن : قُْلتُ : اِطيِن ِفي ُجثَْماِن إِْنٍس، قَالَ قُلُوبُُهْم قُلُوُب الشََّي  َكْيَف أَْصَنُع يَا َرُسوَل �َّ

تَْسَمُع َوتُِطيُع ِلْألَِميِر ، َوإِْن ُضِرَب َظْهُرَك ، َوأُِخذَ َمالَُك ، : أَْدَرْكُت ذَِلَك ؟ قَاَل 
 »فَاْسَمْع َوأَِطعْ 

«Менден кийин менин жолумдан баспаган, сүннөтүмө амал 
кылбаган имамдар болот. Силердин араңарда инсан 
кебетесиндеги жүрөгү шайтан кишилер пайда болот. Мен: 
«Ошол доорго жетсек, эмне кылалы, я Расулуллах?», - деп 
сурадым. Пайгамбар ∴ айтты: «Амирге кулак салып, итаат 
кыл, жада касал ал белиңе урса да, малыңды тартып алса да». 
Бул хадисти имам Муслим риваят кылган. Хаким да Абу Салам 
аркылуу ушуга жакын хадисти риваят кылган. 

О.э. алар уламалардын ушул сөздөрүн далил кылып 
келтиришет: 

- Ибн Таймийя өзүнүн «Минхажу суннат» китебинде мындай 
дейт: «Ахли суннанын жактоочулары, эгер Имамдар зулум 
кылышса да, аларга каршы чыкпоо жана каршы кылыч көтөрбөө 
керек деп эсептешет. Буга Набий Αдан риваят кылынган сахих 
хадистер далалат кылат. Акимге каршы чыгуу менен пайда боло 
турган бузгунчулук аны кулатуудагы бузгунчулуктан жаман болушу 
мүмкүн». 

Ошентип, алар өз чакырыктарында адашып жана талкуу-
тартышууларда орой болушту. Бүгүнкү жашообуздагы фикирий 
төмөндүк, исламий, өзгөчө, шаръий саясатка тиешелүү 
түшүнүктөрдөн алыстоо аларга жардам берүүдө. Алар мына 
ушундай ыңгайлуу чөйрөгө туш болушуп бул абалыбыздан 
пайдаланып жатышат. 

Алардын далилдерине жолуккан көптөгөн мусулмандар аң таң 
болуп калууда. Себеби, тогуттардан зулумдары – сүкүт жана итаат 
кылуу менен – токтобойт, тескерисинче, дагы да күчөйт. Андан 
тышкары, Ислам мусулмандарды Аллахтан башкага моюн сунууну, 
күнөө иштерге сүкүт кылууну кабылдабай турган кылып 
тарбиялаган. Мусулман бул нерсеге жалганчы жетекчилерге каршы 
чыккан жана аларга моюн сунуудан баш тарткан Мустафа Αдын 
сийратын окуп жатканда тарбияланып жатат. Аллах жана Расулу 
бизге Аллах жана Расулуна согуш ачкандарга моюн сунууну 
буйруганбы?! 
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Мындай абалда мусулман маң болуп калат, себеби ал сахих 
нусустарды угуп жатат, аларды четке да кага албайт жана сындай 
да албайт. 

Ушул таризде коомду өзгөртүү кубаты алсыздап, жада калса 
бузуку абалды өзгөртүү харам болуп калууда. Аллахка итаат кылуу 
тескерисине өзгөрүп, Аллахтын душмандарына итаат кылууга 
айланууда. Ислам Умматынын баатыры Робиъ ибн Амир айткан 
сөздөрдүн мааниси кетүүдө, Робиъ ибн Амир фарстардын аскер 
башчысына мындай деген: «Аллах бизди Өзү каалаган кишини 
пенделерге ибадат кылуудан азат кылып, пенделердин Роббисине 
ибадат кылуу үчүн жиберди»! 

Ушул орунда бир маанилүү нерсеге көңүл буруу керек, биз 
Куръан жана Суннат Умматыбыз. Ошондуктан, акимдерге итаат 
кылуу керек деп жаткандарды – Исламий булактардан зарыл 
болгон жоопторду табуудан жана көрсөтүүдөн мурун – акараттоо 
жана акимдерге байлоо туура болбойт. Себеби, учурдагы 
акимдерди жактагандар өз нафсилерине туура келбесе да 
нусустарды урматташат. Ушуну эсепке алып, нусусту үйрөнбөй 
жана анын далалатын таппай туруп, алар менен талкууга киришүү 
каталык болот. Антпесе, ал нусустарды ээрчип, а сиз болсо кудум 
шаръий далилдерге аклий тыянак чыгаргандай көрүнүп 
ийгиликсиздикке учурайсыз! 

Эгер, алардын корутундулары таянган нусустарды жана 
маселелерди карап чыксак, алар негизинен ушулардан турганына 
күбө болобуз: 

1 –  Вали ал-амрга итаат кылууга буйруган нусустар; 
2 –  Вали ал-амрга каршы чыкпоо туурасындагы хадистер: 
Уббада ибн Самит Γ риваят кылат: «Эгер, ачык куфрду 

көрбөсөк жана буга Аллахтан далил таппасак, бийлик ээлерине 
кыйынчылыкта да, жеңилдикте да, шаттыкта да, кайгыда да, 
акыларыбыз тартып алынганда да кулак салып итаат кылуу, 
алардан бийликти тартып албоо жөнүндө жана кайда болсок да 
хакты айтуу, Аллах жолунда жемелөөчүнүн жемесинен коркпоо 
жөнүндө Расулуллах Αга байъат бердик». Бул риваятты Бухарий, 
Муслим, Ахмад, Табарий жана башкалар риваят кылышкан. Алар 
риваяттагы «ачык куфрду көрбөсөк» дегенин «акимдин ачык 
куфру» деп түшүнүшкөн. 

3 –  Вали ал-амрга каршы чыгууга тиешелүү хадистер: 
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Муслимдин сахихинде Авф ибн Малийден риваят кылынат, 
Расулуллах Α айтты: 

تُِكُم الَِّذيَن تُِحبُّوَنُهْم َويُِحبُّونَُكْم، َوتَُصلُّوَن َعَلْيِهْم َويَُصلُّوَن َعَلْيُكْم، « ِخيَاُر أَئِمَّ
تُِكُم الَِّذيَن تُبْ  قُْلنَا يَا : ِغُضوَنُهْم َويُْبِغُضونَُكْم، َوتَْلعَنُوَنُهْم َويَْلَعنُونَُكْم، قَالُواَوِشَراُر أَئِمَّ

، أَفََال نُنَابِذُُهْم ِعْنَد ذَِلَك؟، قَالَ  َالةَ، َال َما أَقَاُموا : َرُسوَل �َّ َال، َما أَقَاُموا ِفيُكُم الصَّ
َالةَ أََال َمْن َوِلَي َعلَْيِه، وَ  ِ، فَْليَْكَرْه َما ِفيُكُم الصَّ اٍل َفَرآهُ يَأْتِي َشْيئًا ِمْن َمْعِصَيِة �َّ

ِ، َوَال يَْنِزَعنَّ يًَدا ِمْن َطاَعةٍ   »يَأِْتي ِمْن َمْعِصَيِة �َّ
«Имамдардын жакшысы – силер аларды жакшы көргөн, 

алар да силерди жакшы көргөн, силер алардын акысына дуа 
кылган, алар да силердин акыңарга дуа кылганы. Ал эми, 
имамдардын жаманы – силер аларды жаман көргөн жана алар 
да силерди жаман көргөн, силер аларды наалаттаган, алар да 
силерди наалаттаганы». Андан сурашты: «Аларга каршы 
согушпайбызбы, я Расулуллах?». Ал айтты: «Жок, ырас силер 
менен бирге намазды аткарып жатышкан соң. Эгер, өз 
башчыңардан силерге жакпаган нерсени көрсөңөр, анда, анын 
амалын жаман көргүлө, бирок, итаат кылуудан баш 
тартпагыла». 

Алар хадистеги «силер менен бирге намазды аткарып жатышкан 
соң» дегенин «аким намаз окууга урухсат берип жаткан соң» деп 
түшүнүшкөн. 

4 –  Бийликти басып алган акимге итаат кылуу маселеси. 
Алардын нусустарга жандашуусун үйрөнүп чыгып, жана мүмкүн 

болгон каталарды табуу маселесинин ар тарабын эсепке алып, 
алар өз ижтихаддарында өч катага жол беришкен деген 
жыйынтыкка келдик: 

• Вакиъни т.а. тахкик ал-манатты түшүнүүдөгү каталык; 
• Нусустарды келтирүүдө жана үйрөнүүдөгү каталык. Алар 

бул нусустар бири-бирине тескери эмес деп билишкен, бул нерсе 
нусустарды салыштыруунун шаръий тарикатына көз жумууга алып 
келген; 

• Нусустарды вакиъге колдонуудага каталык. 
Биринчи катаны – вакиъни т.а. тахкик ал-манатты 

түшүнүүдөгү каталыкты карап чыгабыз: 
Балким, бул алардын эң орой катасы болуп эсептелет, жана 

анын өзү алардын фикирлерин жокко чыгарууга жетиштүү. 
Итаат кылуу шарт болгон «أولو األمر вали ал-амр» (бийлик ээлери) 

ким? 
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-вали ал أولو األمر» :вали ал-амрдын» шаръий мааниси أولو األمر»
амр» – Уммат иштерин шариятка ылайык башкарган, Умматтын 
башкаруу тизгинин жана жетекчилигин колуна алган кишилер. 

Бул термин – Расулуллах Αдын сахих хадис сыяктуу – бир нече 
нусустарда келген: 

َوُمنَاَصَحِة ُوالَِة  إْخالَُص اْلَعَمِل لـِلَِّه،: ثَالَُث ِخَصاٍل، الَ يُِغلُّ َعَلْيِهنَّ قَْلُب ُمْسِلٍم أبًَدا«
 »اْألَْمِر، َولُُزوُم اْلـَجَماَعةِ 

«Үч сыфат бар, мусулмандын жүрөгү аларды жаман көрө 
албайт: Аллах үчүн калыс амал, бийлик ээлерине насаат 
кылуу, жамаатты ар дайыма лазым тутуу». 

Расулуллах Α Бану Амир коумуна өзүн вали ал-амр катары 
сунуштаган кыссада вали ал-амр ким экени ачык-айкын 
көрсөтүлгөн. Ибн Хишамдын «Сира»сында Бану Амир ибн Саъсаа 
уруусунан болгон Байхара ибн Фаррос Расулуллах Αга: «Эмне 
дейсиң, эгер биз бул иште сага байъат берсек, кийин Аллах сани 
каршылаштарың үстүнөн үстөм кылса, сенден кийин бийлик бизге 
калабы?», - деди. Ошондо Расулуллах Α айтты: 

 »اْألْمُر إَلى هللاِ يََضعُهُ َحْيُث يََشاءُ «
«Бул иш Аллахтыкы, аны Өзү каалаганына берет». Байхара: 

«Биз сенин ордуңа арабдардын кылычы астына өз мойнубузду 
коёбуз, эгер Аллах сага жеңиш берсе, бул иш бизге 
калтырылбайбы?! Биз сенин ишиңе мухтаж эмеспиз», - деп 
коргоодон баш тартты. Белгилүү болгондой, бул жерде айтылган 
иш хукм жүргүзүүнү жана бийликти айгинелеп жатат. Себеби, 
ансорлордун бул ишти кабыл алышы Мадинада ушул бийликтин 
тикеленишине алып келди. 

О.э. бул жөнүндө ушул хадисте ачык-айкын айтылууда: 

َلَيْبلُغَنَّ َهذَا اْألْمُر َما بََلَغ اللَّْيَل َوالنََّهاِر، َوالَ َيتُْرُك هللاُ َبْيَت َمَدٍر وال َوَبٍر، إالَّ «
ا يُِعزُّ هللاُ بِِه اْإلْسالََم، َوذُالQ يُِذلُّ هللاُ  Qأْدَخَلهُ هللاُ َهذَا الِدّيَن بِِعِزّ َعِزيٍز أْو بِذُِلّ ذَِليٍل، ِعز

 .» اْلُكْفرَ ِبهِ 
«Бул иш күн жана түн жеткен жерге чейин жетип барат. 

Аллах бир да отурукташкандын жана көчмөнчүнүн үйүн 
калтырбастан, ага бул динди азиздин азиздиги же кордун 
кордугу менен киргизет. Ушундай азиздик, аны менен Аллах 
Ислам динин азиз кылат. Ушундай бир кордук, аны менен 
Аллах куфрду кор кылат». Бул хадисти Имам Ахмад, Табароний 
жана Байхакий риваят кылган, Хаким жана Албаний сахих деген. 

Аллах Таала айтат: 
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ُسوَل َوأُْوِلي﴿ َ َوأَِطيعُواْ ٱلرَّ َّhا أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَِطيعُواْ ٱ   ﴾ ٱۡألَۡمِر ِمنُكمَيٰ
«Эй момундар, Аллахка итаат кылгыла жана Расулга, 

өзүңөрдөн болгон бийлик ээлерине итаат кылгыла!» [4:59] 
Абу Хурайра жана Ибн Аббас сыяктуу салафтар бул аяттагы « أولو

 бийлик ээлери» бул амирлер деген фикирде болушкан. Имам األمر
Табарий жана Нававий бул фикирди таржих дешкен болсо, 
көпчүлүк салаф-халафтар ушундай фикирде болушкан. 

Кээ бир аалымдар «أولو األمر бийлик ээлери» бул уламалар деген 
фикирде болушкан. Бирок, маселени дыкат үйрөнгөн киши ушуга 
күбө болот, уламаларга итаат кылбайбыз, аларды ээрчийбиз. 
Башкача айтканда, уламаларга итаат кылынбайт, өкүмдөрдү 
табанний кылган амирлерге итаат кылынат. 

Демек, мусулмандар итаат кылуусу важиб болгон бийлик ээси – 
бул дин негизинде мусулмандардын ишин башкарган адам, себеби, 
мусулмандарда башка негиз болушу мүмкүн эмес. Бир гана дин 
себептүү мусулмандар бир Уммат болушту, өзүнүн шахсына жана 
хазаратына ээ болушту жана алардын саясий вужуду пайда болду. 
Ал эми, Исламда ачык-айкын көрсөтүлгөн Исламий башкаруу 
системасынан бөлөк демократия, илманийлик, либерализм, 
социализм сыяктуу системалар негизинде башкарып жаткан бийлик 
ээлерине келсек, ал жетекчилер мусулмандардын вали ал-амры 
болуп эсептелбейт. Алар жөнүндө Аллах Тааланын аятында 
мындай делет: 

﴿tΒuρ È, Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §�9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγø9$# ôìÎ6 −F tƒ uρ u�ö� xî È≅‹Î6 y™ t ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 

4’̄< uθ s? Ï&Î# óÁ çΡ uρ zΝ̈Ψyγy_ ( ôN u!$ y™ uρ #·��ÅÁ tΒ﴾ 

«Ким акыйкат жолду анык билгенден кийин пайгамбарга 

тескери иш кылса жана момундардын жолдорунан башка 

жолду ээрчип кетсе, ал өзү кай тарапка бурулган болсо, ошол 

тарапка каратабыз, кийин аны тозокко түшүрөбүз. Ал кандай 

гана жаман жай!» [4:115] 
Эгер, ал башкарууда Исламды албаган болсо, ал кантип 

мусулмандардын иштерин башкаруучу болуп эсептелет?! 
Аллахтын аятында, Расулунун хадисинде, белгилүү уламалардын 

сөздөрүндө келген »أولو األمر«  – вали ал-амр, »اإلمام«  – имам, »الخليفة«  – 
халиф сөздөрү Ислам түшүнүгүнө ылайык келген шаръий 
башкаруучуну түшүндүрөт. Аллах жана Расулу бул сөздөр аркылуу 
куфр жетекчилерин, фасык жана залим акимдерди, бийликти 
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зордук менен басып алгандарды назарга алган деп айтуу жаиз 
эмес. Аким шаръий амир болушу үчүн анда табылышы шарт болгон 
шаръий талаптарга келсек, алар экөө: акимдин шаръийлиги жана 
түзүмдүн шаръийлиги. 

1 –  Акимдердин шаръийлиги. Аким инъикод шарттары толук 
табылышы менен гана шаръий аким болот: мусулман, балагатка 
жеткен, акылы соо, азат, адилеттүү жана зарыл болгон жөндөмгө 
ээ болушу шарт. Андан тышкары, ал бийликти ыхтыярдуу байъат 
менен алышы керек. Эгер, бул шарттар табылбаса, же ал бийликти 
куфр системасы, же демократиялык жол аркылуу алган болсо, же 
болбосо түзүм исламий болуп, бирок, ал мусулмандардын 
ыраазылыгысыз бийликти басып алган болсо, анда ал шаръий аким 
болбойт, шариятка ылайык, анын бийлиги жараксыз болуп 
эсептелет. 

2 –  Түзүмдүн шаръийлиги. Түзүм исламий болуп, мамлекет 
ичинде шарият колдонулуп жатса түзүм шаръий болуп эсептелет. 
Т.а. бул түзүмдө өкүмдарлык жана башкаруу шариятка таандык 
болушу, мамлекеттеги салтанат мусулмандардын колунда болушу 
керек, бул нерсе эл аралык алакаларда Ислам жана 
мусулмандардын азиздигин кепилдейт. Т.а. Ислам мамлекети көз 
карандысыз жана суверендүү болушу шарт, бул мамлекет 
кафирлердин баскынчылыгы, колдоосу, мандаты жана көзөмөлү 
астында болушу жаиз эмес. Себеби, бул нерселер суверендүүлүктү 
жокко чыгарат. Башкача айтканда, мамлекет Дар ал-Куфр (куфр 
аймагы) эмес, Дар ал-Ислам (Ислам аймагы) болушу керек. 

Эгер, бул шарттарды бүгүнкү күндөгү акимдерге салыштырып 
көрсөк, ушул нерселерге шек-күмөн калбайт: 

- Алар элдин каршылыгына карабастан, бийликти күч же мурас 
аркылуу алышкан; 

- Ант (байъат) же шайлоо кайрыилахий мыйзам негизинде болуп 
жатат; 

- Алар Исламды мыйзамчылыктын жалгыз булагы эмес, 
булактардын бири кылып инсан ойлоп тапкан мыйзам менен 
башкарышууда. Бул нерсе ачык куфр болуп эсептелет. Андан 
тышкары, алар Ислам жана мусулмандарды жек көргөн эл аралык 
коомчулуктун мыйзамдарын алып жатышат, ал эми, бул 
коомчулуктун БУУ жана Коопсуздук Кеңеши сыяктуу структуралары 
Аллахтын шариятына тескери келет. 
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Учурдагы бардык акимдер фасиктиги же куфру себептүү 
адилеттүүлүктөн айрылышты, жана баштан эле инъикод байъатын 
алышкан жок. Ошондуктан, бийлик ээлерине итаат кылуу 
жөнүндөгү далилдерди колдонуудан мурун, оболу, азыркы акимдер 
ушул макамга ылайыкпы, ушуну аныктоо керек. 

Жогоруда көрсөтүлгөн далилдерге ылайык, бүгүн жер жүзүндө 
шаръий мыйзамдуу бир да аким жок экени аныкталат. 
Тескерисинче, Аллахтын шариятын четке ыргытып, динсиздик 
мыйзамдары менен өкүм жүргүзүп жаткан тогуттар бар. 

Учурдагы акимдерге итаат кылууга чакыруу – бул Аллахка баш 
ийбөөгө, куфрга жардам берүүгө, бузгунчу жана күнөө иште 
акимдерди колдоого чакыруу! Андан тышкары, бул чакырык 
Аллахтын өкүмдөрү менен ойношуу, Умматка кыянаттык кылуу 
жана Аллах буйрубаган нерсени Ага таандык кылуу болуп 
эсептелет. 

Ошондуктан, тахкик ал-манатты карап чыгуунун өзү эле учурда 
акимдерди коргоп жаткандардын фикирлерин төгүнгө чыгарууга 
жана алардын шарияттан качалык четтегенин түшүндүрүүгө 
жетиштүү.
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Мухаммад – Ослодогу эң белгилүү ысым 
Акыркы статистикага ылайык, Норвегия борбору Ослодо 2008-

жылдан төрөлгөн көпчүлүк балдарга Мухаммад ысымы коюлган. 
Мухаммад ысымы Оскар, Аксел, Жейкоб сыяктуу ушул өлкөдө 
кеңири жайылган ысымдарды 2010-жылы артта калтырды. Осло 
шаарынын калкы 624 миң, иммигранттардын саны 190 миңди т.а. 
калктын 30 %ын түзөт. Иммигрант пакистандыктар, сомалиликтер, 
ирактыктар жана марокколуктар ушул Европа өлкөсүндөгү 
мусулман жамаатынын негизги бөлүгүн түзүшөт. 

Ал-Ваъй: Исламдын жайылышы ар тармакта жана бүткүл 
дүйнөдө өзүн көрсөтүүдө. Бул болсо, Батыштын тынчын бузуп, 
кабатырга салууда. Себеби, ал мусулмандардын Батыш өлкөлөрүнө 
көчүп келүүсү аларга каршы алып барылган сырттагы согушту 
ичкериге көчүрөт деп эсептөөдө. 

Ливия Жогорку кеңешинин төрагасы «Ихванул Муслимин» 
жамаатынан чыгып кетти 

Ливия Жогорку Кеңешинин төрагасы Халид Мишрий отставкага 
чыкканын жана Ихванул Муслимин жамаатынан чыкканын 
билдирди, ошол эле учурда, саясий жана хизбий аракетин 
улантышын баса белгиледи. Мишрий өзүнүн отставкага чыгышына 
«улуттук, идеялык жана саясий талаптар себеп болгонун жана 
Ливия жарандары алдында ачык-айкындуулукту камсыздоо 
зарылчылыгы» түрткү болгонун айтты. Ихван жамаатынын 2012-
жылы Бенгазиде өткөрүлгөн конференциясында Мишрий 
жамааттын аракетин кайра карап чыгуу зарылдыгын баса 
белгилеген. 

Ал-Ваъй: бул отставка жана жамааттан чыгуу, кайра карап 
чыгуу чакырыгы Батыштын исламий саясий ишмердүүлүктү жок 
кылууга каратылган олуттуу кол салуу болуп эсептелет. 
Мишрийдин улуттук аракетке өтүшү болсо, анын кулап, 
жыгылганын түшүндүрөт. 

Франция Италиядагы элчисин чакырып алды 
«Франс-Пресс» маалымат агенттиги Франция өкмөтүндөгү 

булакка таянып маалымдашынча, тышкы иштер министрлиги 
Италиядагы элчисин чакырып алган. Бул Италия өкмөтүнүн 
премьер-министринин орун басары жана Экономика министри 
Луижи Ди Майонун билдирүүсү артынан жүз берген. Ал өз 
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билдирүүсүндө: «Франция Африка континентин жакырдантты, 
акыбетте, бул мигранттар кризисинин курчушуна алып келди», - 
деген. Ди Майо мигранттарды Африкадан «миграция кылдыруу» 
аркылуу аларды Жер Ортолук деңиздеги азап-кыйынчылыктарга 
туш кылган Франция сыяктуу мамлекеттерге Европа Союзу 
санкцияларды киргизет деп үмүт билдирди. 

Ди Майо айтат: «Африканын ондогон мамлекеттеринде Франция 
өз валютасы болгон колониялык франкын басып чыгарууда жана 
ушул аркылуу Фаранциянын өзүнүн тышкы карызын каржылоодо», 
- деди. Ал минтип кошумчалады: «Эгер, Франциянын Африка 
колониялары – ушундай десек туура болот – болбогондо бул 
мамлекет дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн мамлекеттердин 15 
болмок. Бирок, ал бүгүн Африкадагы ушул иштери себептүү 
биринчилердин катарында турат». 

Ал-Ваъй: адам укуктарын коргошун айтып келген, Макрон 
кайда барбасын, ушуну менен мактанып жаткан Францияга 
коюлган ушул айыптоо татыктуу болуп эсептелет. Бардык 
капиталисттик Батыш мамлекеттеринин, алардын катарында, 
Италиянын да адаты ушундай, себеби, ал да башка мамлекеттерди 
жакырдантуу жана колония кылуу менен байышкан. 
Британиядагы азчылыкты дискриминация кылуу элүү жылдан 

бери өзгөргөн жок 
«Гардиан» гезити жарыялаган макалада жумушта азчылыкты 

дискриминациялоо Британияда дале бар экендиги айтылат. 
Гезиттин айтымында, жакында өткөрүлгөн изилдөө натыйжасында 
кара түстөгү британиялыктар менен азиялык калктардын эмгек 
базарында катуу дискриминацияга туш келишет, дискриминация 
деңгээли алтымышынчы жылдардан бери өзгөрбөгөн. Ушул 
изилдөөнү алып барган Оксфорд университетинин изилдөөчүлөрү 
ак түстүү эмес британиялыктар жумуш берүүчүлөрдөн макулдук 
алуу үчүн ак түстүү британиялыктарга караганда сексен ирет көп 
талаптарды берүүгө туш болуп жатышканын аныкташкан. Алар бул 
изилдөөнүн натыйжасын 1969-жылы өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн 
натыйжаларына салыштырып көрүшкөн соң, мамлекетте кара 
түстүүлөр менен азиялык калктарга, өзгөчө, пакистандыктарга 
каршы дискриминция элүү жылдан бери өзгөрбөгөнүнө күбө 
болушкан. Автордун айтымында, бул натыйжалар тынчсызданууну 
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жаратууда, себеби, расалык мамилелер жөнүндөгү мыйзам жана 
программалар пайда бербей жатат. Негизинен, дискриминацияга 
мусулман өлкөлөрүнөн келген адамдар туш болуп жатканы 
байкалган. Бул – акыркы убакта өткөрүлгөн көптөгөн 
сурамжылоолор көрсөткөндөй – мусулмандарды жек көрүү сезими 
курч экенин көрсөтүп жатат. 

Ал-Ваъй: капитализм менен Ислам түзүмү ортосундагы үлкөн 
айырмага карагыла. Капитализмде адам укуктары корголушу 
айтылган болсо да, бул нерсени капитализмде таап болбойт. Ал 
эми, Исламда калктар бири-бирин таанышы үчүн гана тили жана 
түсү менен айырмаланган, жана адамдар таквалыгы менен гана 
бири-биринен артык дейт. Ко-ош, кайсы түзүм дүйнөнү башкарууга 
ылайыктуу?! 

«Гардиан»: Кезектеги «араб жазын» күтөбүзбү? 
«Гардиан» гезитинин саясий серепчиси Саймон Тисдолл 

«Коррупция, жакырчылык жана нааразылыктар кезектеги «араб 
жазына» себеп болушу мүмкүнбү?» деп аталган макала басып 
чыкты. «Судан, Мисир жана башка мамлекеттерде кабатырлануу 
күчтүү, себеби, бул өлкөлөрдө диктатор жетекчилер ушул 
каршылыкты жетиштүү даражада жеңүүгө даяр эмес», - деп 
айтылат макалада. О.э. нан жана күйүүчү май продукцияларынын 
кымбатташы себептүү жүз берген демонстрацияларга мугалимдер, 
адвокаттар жана дарыгерлер катышканы айтылат. Тисдолл 
Суданда болуп жаткан окуяларды Иордания, Ливан, Марокко жана 
Ливия сыяктуу араб мамлекеттериндеги «саясий градустун 
жогорулаганына» байланыштырган. Серепчинин оюнда, эгер дагы 
бир «араб жазы» жалындай турган болсо, анда ал Мисирден 
башталат, себеби, ал жердеги режим Хусни Мубарак режиминен да 
өткөн диктарор. Автор минтип кошумчалайт: «Бул аянычтуу абал 
араб дүйнөсүн өзгөрүү жасоого түртүүдө, балким, бул силкинүүлөр 
калктын саны көбөйүшүнөн, теңсиздиктен, социалдык 
адилетсиздиктен артта калбай күчөшү мүмкүн». 

Ал-Ваъй: «араб жазы» артында Үммөттүн түзүмдү өзгөртүү 
аракети турат. Бул болсо, бүткүл регионго жайылып, ал же бул 
мамлекеттеги режимди же акимди өзгөртүү аракетине караганда 
үлкөн-олуттуу. Бул козголоңдор өз максатына жетмейин, таптакыр 
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  »اَْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم ال يَْظِلُمهُ َوال يَْخذُلُهُ َوال يَْحِقُرهُ  «:�قال رسول هللاِ 
«Мусулман мусулмандын боордошу. Ага зулум кылбайт, 

аны таштап койбойт жана кемсинтпейт» 

ААЛАМ 

МУСУЛМАНДАРЫНЫН 

КАБАРЛАРЫ 

ААЛАМ 

МУСУЛМАНДАРЫНЫН 

КАБАРЛАРЫ 

токтобойт, инша Аллах, Пайгамбарлык минхажы негизиндеги 
рошид Халифалык тикеленет. 

Карнеги борбору келечектеги «араб жазынан» эскертүүдө 
Карнеги борборунун Жакынкы Чыгыш боюнча «Diwan» блогунун 

башкы редактору Майкл Янг өз макаламында контр-ыңкылаптык 
күчтөр оппозициянын калган аракетин жок кылуу үстүндө биригип 
жатканын жазды. Автордун айтымында, «көптөгөн араб 
мамлееттеринде мурдагыдан да көбүрөөк репрессиячыл чөйрө 
байкалууда. 2011-жылы козголоңдордун чыгышына себеб болгон 
проблемалардын бири да дале чечилбеди. Тескерисинче, араб 
режимдери коомду толук бастыруу үчүн жетиштүү күч колдонбогон 
экенбиз деген тыянакка келип жатышат. Себеби, өз күрсүлөрүн 
сактап калуу үчүн ар кандай нерсеге даяр жетекчилер козголоңду 
бастырууда массалык кыргын кылуу жолун карманган Башар 
Асаддан үлгү алышы мүмкүн». Автор айтат: «Өз жарандарынын 
күнүмдүк мухтаждыктарын камсыздай албай жаткан региондон 
ойрондулуктан башка нерсени күтүү мүмкүн эмес. Кеңири көлөмдүү 
экономикалык кризис жана 2011-жылдагы нааразылык 
демонстрациялары эскерүү тынчтык жана кадыржамдык алып 
келбейт». Макаланын соңунда Майкл Янг мындай дейт: «Учурда 
авторитардык башкарууну сактап калуу үчүн ар кандай тараптар өз 
саптарын бириктиришүүдө. Бирок, алардын механизмдери өтө 
начар. Ушул себептен улам, кезектеги козголоңду күткүлө. 
Диктаторлордун өзүнө ишенгендиги көп учурда тең 
салмактуулуктун бүтүндөй ойрон болушун түшүндүрөт». 

Ал-Ваъй: бул козголоңдорду бастырууга региондогу 
режимдердин акимдери гана жооптуу эмес, эң оболу, бул 
режимдердин артында турган капиталисттик Батыштагы, 
негизинен, АКШдагы акимдер жооптуу. Аны менен бирге, бул 
кылмышкер капиталисттик мамлекеттердин кызыкчылыгын коргоо, 
алсыз мамлекеттер жана жакыр калктар үстүнөн өз өкүмдарлыгын 
бекемдөө максатында түзүлгөн эл аралык система жооптуу. 
Ошондуктан, албетте мунун баарын өзгөртүү шарт. 
Макрон диктатор Сисийди колдоо үчүн Мисирге сафар кылды 

жана адам укуктары маселеси көтөрүлүшүнө үмүт билдирди 
Франция президенти Эммануэль Макрон бийликке келгенден 

бери Мисирге жасаган алгачкы сапары диктатор президент Сисий 
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 �ا اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ إِِ◌نَّمَ �: قال تعالى
«Албетте момундар ага-инилер». 

ААЛАМ 

МУСУЛМАНДАРЫНЫН 

КАБАРЛАРЫ 

ААЛАМ 

МУСУЛМАНДАРЫНЫН 

КАБАРЛАРЫ 

режимин колдоп-кубаттоо болуп эсептелет. 2017-жылдын аягында 
Сисий Парижге сафар жасаган. Алардын ортосундагы өз ара 
сафарлар эки президенттин келишүүсүн билдирет. Сисийдин 2017-
жылдагы сафарында Макрон «терроризм коркунучуна туш келип 
жаткан өлкөгө сабак берүүдөн» баш тартканын билдирген. Бирок, 
Сисий оппозицияга, исламчыларга да, исламчы эместерге да 
каршы репрессияны күчөтүүдө. Макрон исламчыларды репрессия 
кылуу адам укуктарын бузуу деп эсептебейт. Ушул себептен улам, 
ал исламчылардан башкаларын назарга алып Сисийди адам 
укуктарын бузбоого чакырды. Макрон оппозицияны бүтүндөй 
бастыруу Мисирдин «исламий терроризмге жана диний 
экстремизмге» каршы күрөшүн алсыратат деп эсептейт. 

Ал-Ваъй: Батыш акимдери кылмыш жасоодо мусулман 
өлкөлөрүнүн акимдеринен калышпайт. Тескерисинче, алар бул 
жаатта устат болуп, мусулман өлкөлөрүнүн акимдери алардын 
шакирттери болуп эсептелет. Бул сыяктуу сафарлар диктаторлорду 
колдоо эмес, тескерисинче Батыш акимдеринин бетин ачууга алып 
келет.  



 

Ал-Ваъй 59 

 
 
 
 

 

﴿ª!$# Iω tµ≈s9Î) āωÎ) uθ èδ ÷ y∏ø9$# ãΠθ•‹ s)ø9$# 4 Ÿω … çνä‹è{ù's? ×π uΖ Å™ 

Ÿωuρ ×Πöθ tΡ 4 … çµ ©9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ #sŒ 

“Ï% ©! $# ßìx)ô±o„ ÿ… çνy‰ΨÏã āωÎ) Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷ètƒ $ tΒ š÷ t/ 

óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx)ù= yz ( Ÿωuρ tβθ äÜŠ Åsãƒ &ó ý Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã 

āωÎ) $ yϑÎ/ u!$ x© 4 yìÅ™ uρ çµ •‹ Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ( Ÿωuρ 

… çνßŠθä↔ tƒ $ uΚßγÝà ø)Ïm 4 uθèδuρ ÷’ Í? yèø9$# ÞΟŠÏàyè ø9$#﴾  

«255. Аллах – Андан башка кудай жок. Ал Тирүү, Түбөлүк! 

Аны үргүлөө да, уйку да албайт. Асмандардагы жана жердеги 

бардык нерселер Ага таандык. Анын алдында Анын 

урухсатысыз ким шафаат кыла алат? Ал алардын 

алдындагыларды да, артындагыларды да билет. Алар болсо 

Анын илиминен Ал кааалаган гана нерселерди билишет. Анын 

күрсүсү асмандарды жана жерди камтыйт. Ага ал экөөсүн 

сактоо кыйын эмес. Ал – абдан Жогору, өтө Улуу» [Бакара 255] 
Хизб-ут-Тахрир амири Ата ибн Халил Абу Руштанын (Аллах ал 

кишини Өз коргоосуна алсын) «Тайсир фи Усулит Тафсир» деп 
аталган китебинде мындай делет: 

Аллах Таала бул улуу аятта Өзүнүн улуулугун, жогорулугун, Ага 
гана ибадат кылынарын, Ал махлуктардын иштерин башкарып 
турган, эч качан уктабаган, үргүлөбөгөн, тирүү, түбөлүк, асмандар 
жана жер, алардын ичиндеги нерселердин ээси экенин баяндоодо. 
Ал абдан улуу, Анын алдында Анын урухсатысыз эч ким эч кимди 
шафаат кыла албайт. Ал Өзүнүн бардык махлуктарын билген, 
болуп өткөн, эми боло турган бардык нерседен кабардар. 
Аллахтын илиминен (бирер нерсени) билүү, үйрөнүү Аллахтын 
урухсатысыз болбойт. Ал бардык-бардык нерсени камтып алуучу, 
асмандар-жерди, алардын ичиндеги нерселерди башкаруу Ал үчүн 
эч кандай кыйынчылык туудурбайт. Ал Өз мүлкү жана 
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салтанатында жогору, Өз азизгинде жана улуулугунда улук. Ал 
Өзүнүн улуулугуна, алийлигинине, жогорулугуна жарашпаган ар 
кандай кемчиликтен аруу. 

Бул аят Куръандагы эң улуу аят болуп эсептелет. Имам Ахмад 
өзүнүн «Муснад»ында Абу Зардан бул хадисти чыгарган: «Мен 
Пайгамбар Αдан: «Эй Аллахтын пайгамбары, сизге түшүрүлгөн эң 
улуу аят кайсы?», - деп сурадым, ал киши: «Аятул-курси: 
«Аллаху ла илаха илла хувал хайюл кайюм» аяты», - деп жооб 
берди. Бул хадис Убайдан, Абу Умама Γдан риваят кылынат. 
Дарамий да өзүнүн «Сунан»ында ушул хадисти чыгарган. 

Куръандын баары – Аллахтын сөзү экенинде, анын бардык 
аяттары улуу экендигинде эч кандай карама-каршылык жок. Бирок, 
Аллах Таала Өзү билген хикмат себептүү айрым аяттарынын ажрын 
көбүрөөк кылууну каалаган. 

Пайгамбар Αдан риваят кылынган сахих хадисте, ал киши Абу 
Саид ибн Муаллага: 

  »َألَْعَلَمنََّك أَْعَظَم ُسوَرٍة ِفى اْلقُْرآِن َقْبَل أَْن تَْخُرَج ِمْن اْلَمْسِجدِ «
«Сен бул мечиттен чыгышыңдан мурда сага Куръандагы эң 

улуу сураны үйрөтөйүнбү?» деп, кийин: 

ß‰ôϑysø9$#� ¬! Å_Uu‘ �š Ïϑn=≈yè ø9$# 

сурасын окуду.1 
Жогорудагы хадисте айтылып өткөндөй, аятул-курсий 

Куръандагы эң улуу аят болуп эсептелет. Дагы бир ирет баса 
белгилеймин, Куръандын баары – Аллахтын сөзү экенинде, анын 
бардык аяттары улуу экендигинде эч кандай карама-каршылык 
жок. Бирок, ушундай аяттар бар, аларды окугандарга көбүрөөк ажр 
берилет.  

Бул мубарак аят ушул аяттан: 

tβρã� Ï)≈ s3ø9$#uρ� ãΝèδ �tβθ ãΚ Î=≈©à9$#  

кийин келген. Бул жерде Аллах кафирлерди жемелөөдө, алардын 
адашуусун жана күнөөдөн баш тартпаганын түшүндүрүүдө, алар 
Аллахтын махлуктарын: 

Iω� tµ≈ s9Î) āωÎ) uθ èδ ÷ y∏ø9$# �ãΠθ •‹ s)ø9$#  

                                                 
(1) Бухарий: 4280, 4334. 
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«Андан башка кудай жок. Ал Тирүү, Түбөлүк!» болгон улуу 
Жаратуучунун макамына жеткирүү менен канчалык ыфлас 
адашууга барышканын көрсөтүүдө. Кантип, алар Аллахка куфр 
келтиришти? Кантип, Аллахтын махлуктарына ибадат кылышат? 
Кантип, Аллахка Анын махлуктарын теңдештиришет? Так ушинтип, 
кафирлер бардык нерсени өз ордунан алмаштырып жиберишти, 
акыбетте залимдерден болуп калышты. Деги, Аллах гана ибадат 
кылууга ылайыктуу Зат, ким бул нерсеге ишеним артпаса, ал залим 
болуп эсептелет. 

ª!$#� Iω tµ≈ s9Î) āωÎ) �uθ èδ  

«Аллах – Андан башка кудай жок» т.а. жалгыз Аллах гана 
ибадат кылууга акылуу Зат.  

« ª!$#» мубтада, «tµ≈ s9Î) Iω» болсо экинчи мубтада. Анын хабары хазф 

кылынган. Ал «معبود» же «موجود» сөздөрү болушу мүмкүн. «Iω» 

нафийге айлантуучу харф. Фиълге окшош харфтардын ишин кылат. 

« tµ≈s9Î)» болсо «Iω»нын исми, фатхага мабний, хабари хазф кылынган. 

Хазф кылынган хабар мавжудун же маъбудун раф абалда. Арабдар 

нафийге айлантуучуу « Iω» менен анын исми ордуна мубтаданы 

коюшат. Мындай убакта « Iω»нын хазф кылынган хабары 

мубтаданнын да хабары болот. «uθ èδ» махаллан раф, « إلَهَ  آل »дан 

бадал. Мубтаданын биринчи хабары « ُهوَ  إِالَّ  إلَهَ  آل ». Бул жерде «āωÎ)» 

харфы истисна болуп, «Iω»ны иштен чыгарат. ««Iω»нын фиълге 

окшош харфтардай колдонулушун бекер кылат».  

« ãΠθ •‹ s)ø9$# ÷ y∏ ø9$# Ал Тирүү, Түбөлүк!». « uθ èδ»нын эки сыфаты. 

« ÷ y∏ ø9$# Тирүү» – эч качан жок болбой турган түбөлүк тирүү. 

Негизи, сөздүн аягында «йа» жана «вав» харфтары болгон. Сарф 
эрежелерине ылайык, «вав» «йа»га алмаштырылып, эки же бири-
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бирине идгам кылынган. Ошондуктан, турмуш сөзү да «йа» менен 
айтылат, жазылат. Айбан сөзү да бул сөздүн аслы ушундай 
болгонун колдойт. 

« ãΠθ •‹ s)ø9$# Түбөлүк». Бул кыям сөзүнөн алынган мубалага сийгасы. 

Койюм сөзү «فيعول» вазнында. «Вав» менен же бир жайда келгени 
үчүн «вав» «йа»га алмаштырылган жана экөөсү идгам кылынган. 
Бул сөз махлуктардын иштерин жүргүзүүнү, башкарууну 
түшүндүрөт. 

« ×Πöθ tΡ Ÿωuρ ×π uΖ Å™ … çνä‹è{ù's? Ÿω Аны үргүлөө да, уйку да албайт». Бул сөз 

уйкудан мурда боло турган үргүлөөнү билдирет. Ал уйку эмес. Аят 
нафийдин умумийлигин түшүндүрүп жатат. Т.а. Аллах Таалада уйку 
да, уйкуга алып бара турган үргүлөө да жок. 

 ,болуп, «вав» хазф кылынган. Ошондуктан «وسنة» сөзү «سنة»
анын тасниясы « سنانو » делет. 

 нын кайталанып келиши нафийдин экөөсүнө тиешелүү«الَ »
экенин түшүндүрөт. Т.а. бул эки сыфат биргеликте болобу, өз-
өзүнчө болобу, Аллахта жок. Эгер, «ла» кайталанбастан келгенде, 
бул эки сыфаттын өз-өзүнчө абалы нафий кылынбаган болоор эле, 
бирге абалы гана нафий кылынган болуп калмак. Т.а. Ал Затты бир 
эле убакта үргүлөө да, уйку да албайт деген маани чыкмак. Бирок, 
аят: 

Ÿω� … çνä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ �×Πöθ tΡ  

«Аны үргүлөө да, уйку да албайт» деп келген жана ушуну 
менен нафий үргүлөөнүн жана уйкунун өз-өзүнчө абалына да, 
бирге абалына да тиешелүү болуп жатат. Демек, Аллах Таала 
уйкуга алып бара турган үргүлөөдөн да, уйкуга алып барбай турган 
үргүлөөдөн да, уйкунун өзүнөн да аруу. 

« ÇÚ ö‘ F{$# ’ Îû $ tΒuρ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’Îû $ tΒ … çµ ©9 Асмандардагы жана жердеги 

бардык нерселер Ага таандык». Т.а. Аллах Таала бардык 
нерсенин, асмандардын жана жердин да, алардын ичиндеги 
нерселердин да Ээси. Ага таандык дегени – бул Анын мүлкү.  

Бул жердеги «ما» сөзү Аллах Таала асмандардын, алардагы 
нерселердин жана жердин ээси бекен же асмандардын, алардагы 
нерселердин жана жердеги, андагы нерселердин ээси бекен деген 
бүдөмүктү жоюу үчүн кайталанып жатат. Эгер, бул сөз 
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кайталанбаганда Аллах Таала асмандардын, алардагы нерселердин 
жана жердин Ээси деген маани чыгып калмак. Анын кайталанышы 
менен Аллах Таала асмандардын жана жердин, асмандардагы жана 
жердеги нерселердин  Ээси экени түшүнүлүп жатат. 

Аят Аллах Таала асмандардын жана жердин, алардагы 
нерселердин, жашагандардын ээси деген маанини түшүндүрөт 
дедик. Бул жердеги «ما» сөзү инсандан башка акылсыз нерселерге 
карата гана колдонулат. Мунун эки себеби бар:  

Биринчиден, барлыктагы акылсыз нерселерди акылдуу 
нерселерден үстөм коюу аркылуу Аллах Тааланын акылдуу 
махлуктары акылсыз махлуктарына карганда аз экенин 
көрсөтүлүүдө; 

Экинчиден, андан кийин келген: 

« öΝßγx)ù= yz $ tΒuρ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& š÷t/ $ tΒ ãΝn= ÷ètƒ Ал алардын алдындагыларды да, 

артындагыларды да билет», деген сөздөгү көптүк замири 
акылдууларга таандык. Бул нерсе: 

$ tΒ� ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû �ÇÚ ö‘F{$#  

«Асмандардагы жана жердеги бар нерселер» сөзү 
акылдууларды да өз ичине алганына карина. 

Аят ушуну түшүндүрөт, бардык нерсе Аллахтын мүлкү, 
ошондуктан ибадат кылууга Ал гана татыктуу. Бул жерде 
кафирлердин буттарга, жылдыздарга жана башка махлуктарга 
ибадат кылуулары кескин сындалып жатат. 

«Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/ āωÎ) ÿ… çνy‰ΨÏã ßìx)ô±o„ “Ï% ©!$# #sŒ tΒ Анын алдында Анын 

урухсатысыз ким шафаат кыла алат?. Истинкорий (инкар 
кылуу) истифхам. Т.а. Аллахтын алдында Аллахтын урухсатысыз эч 
ким шафаат кылууга батына албайт. Бул сөздө Аллахтын 
улуулугуна, жогорулугуна, алийлигине ишара бар. Хадисте 
айтылат: 

ُر َلهُ َساِجًدا َفيََدُعِني َما َشاَء هللاُ أَْن يََدَعَني ثُمَّ َيقُولُ « اِْرفَْع : آتِي تَْحَت اْلَعْرِش فَأَّخِ
ُ : قَالَ . َرأَْسَك َوقُْل تُْسَمْع َواْشفَْع تَُشفَّعْ    »ْدِخلُُهْم اْلَجنَّةَ َفيَُحدُّ ِلي َحدQا فَأ

«Арштын астына барып сажда кылып жыгылам. Ошондо 
Аллах мени Өзү каалаган мөөнөткө өз абалыма таштап коёт. 
Кийин мага: «Башыңды көтөр, сүйлө, сөзүңө кулак салынат, 
шафаат кыл, шафаатың кабыл алынат», делет. Ошондо мен 
бейишке алып кире турган адамдардын саны белгиленет». 
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Аят шафаат бар экенин, ошол эле учурда, шафаат Аллахтын 
урухсатысыз болбошун баяндап жатат. Хадисте болсо Пайгамбар 
Αга урухсат берилиши жана ал кишинин шафаат кылуусу айтылып 
жатат.  

« öΝßγx)ù= yz $ tΒuρ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& š÷t/ $ tΒ ãΝn= ÷ètƒ Ал алардын алдындагыларды да, 

артындагыларды да билет». Эки замир: 

… çµ©9� $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒuρ ’ Îû �ÇÚö‘ F{$# 

«Асмандардагы жана жердеги бардык нерселер Ага 

таандык», деген сөздөгү акылдуу махлуктарга кайтат. 

$ tΒ� š÷t/ �óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr&  

«… алдындагыларды да» т.а. Аллах Таала алардан мурдагы 
нерселерди да билет. 

$ tΒuρ� �öΝßγx)ù= yz 

«… артындагыларды да» т.а. Аллах Таала алардан кийин боло 
турган нерселерди да билет.  

« u!$ x© $ yϑ Î/ āωÎ) ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ôÏiΒ &ó ý Î/ tβθ äÜŠÅsãƒ Ÿωuρ Алар болсо Анын илиминен 

Ал кааалаган гана нерселерди билишет» т.а. эгер, Аллах 
каалабаса, эч бир адам Аллах билген нерселерден эч бир нерсени 
биле албайт, Аллах Өзү гана билдирүүнү кааласа гана биле алат. 
Аллахтын уруксаты менен гана, адам Аллахтын илиминен бирер 
нерсени жеткире алат. 

zΟ̄= tæ� z≈ |¡ΣM} $# $ tΒ óΟs9 �÷Λ s> ÷ètƒ 

«Ал инсанга ал билбеген нерселерди үйрөттү» [96:5] 

≅è% uρ� Éb>§‘ ’ÎΤ ÷ŠÎ— �$ Vϑ ù= Ïã 

«Жана айткын: Роббим, илимимди дагы да арттыргын»[20:114] 

yìÅ™ uρ� çµ •‹ Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# �uÚ ö‘F{$#uρ  

«Анын күрсүсү асмандарды жана жерди камтыйт». «çµ •‹ Å™ ö�ä.» 

сөзү муташабих сөз. Мукаддимада айтып өткөнүбүздөй, муътамад 
тафсир усулу ушундай, муташабих сөздөргө маани берүүдө эң 
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биринчи шаръий акыйкатка кайрылабыз. Т.а. анын маанисин 
Пайгамбар Αдын хадистеринен издейбиз. Эгер, курсий сөзүнүн 
тафсири туурасында Пайгамбар Αдан риваят кылынган сахих 
хадистер бар болсо, аларды алабыз, болбосо, араб тилине 
кайрылабыз. Анткени, Куръан араб тилинде түшүрүлгөн. 

!$ ¯Ρ Î)� çµ≈ oΨø9t“Ρ r& $ ºΡ≡ uö�è% $ wŠÎ/ t� tã öΝä3̄=yè ©9 �šχθ è=É)÷è s? 

«Чындыгында, Биз аны акыл жүгүртүүңөр үчүн арабча 

Куръан абалында түшүрдүк» [12:2] 

tΑt“tΡ� Ïµ Î/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# � 4’n? tã y7Î7 ù= s% tβθä3tG Ï9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑ ø9$# � Aβ$ |¡Î= Î/ <c’Î1t� tã �&Î7 •Β 

«Сен эскертүүчүлөрдөн болушуң үчүн калбыңа аны Рухул-

Амин ачык-айкын арабча тил менен түшүрдү» [26:193-195] 

Курсий сөзүнүн тафсири туурасында бир нече хадистер келген. 
Эгер, алар сахих болгондо тафсир үчүн муътамад болушат эле. 
Бирок, алар жөнүндө сын сөздөр бар, акыйкатка жакыныраагы 
ушулар:  

Байхакий бул хадисти өзүнүн «Ысымдар жана сыфаттар» деген 
китебинде Абу Зардан чыгарган: «Мен Пайгамбар ∴дан: «Эй 
Аллахтын пайгамбары, сизге түшүрүлгөн аяттар арасында эң 
улуусу кайсы?», - деп сурадым, ал киши: «Аятул-курси», - деп 
жооб берди. Кийин минтип кошумчалады: 

َل يَا أَبَا ذَ « ْبُع َمَع اْلُكْرِسّيِ إِالَّ َكَحْلَقِة ُمْلقَاٍة بِأَْبَرِض فُالٍَة، َوفَضَّ ّرٍ َما السََّماَواُت السَّ
  » اْلفُالَِة َعَلى اْلَحْلَقةِ ْضلِ اْلَعْرَش َعَلى اْلُكْرِسّيِ َكَف 

«Эй Абу Зар, Курсинин алдында жети асман чөлгө 
ташталган бир шакекке окшойт. Арштын Курсиден үстөмдүгү 
чөлдүн шакектен үстөмдүгү сыяктуу». 

Бул хадисти Ибн Хиббан өзүнүн «Сахих»инде чыгарган. Ибн 
Хажар Ибн Хиббанга шилетеме кылып өзүнүн «Фатхул-барий» 
китебинде келтирип мындай деген: «Бул хадис Саид ибн Мансур 
тафсиринде Мужахидден келтирилген». 

Эгер, бул хадис сахих болсо, аны алып, Курси асмандар жана 
жерден кең, алар болсо чөлгө ташталган бир шакектей демекпиз. 
Бирок, биз хадистин алкагында чектелебиз, анда көрсөтүлгөн 
нерселерден тышкары чыкпайбыз. 

Байхакий бул хадисти эки санад менен айткан. Алардын биринде 
Яхя ибн Саид Саъдий Басрий бар. Акилий бул адам жөнүндө «Анын 
хадисине ээрчилбейт», - деген. Ибн Хиббан айтат: «Ал кээ бирлер 
жерлерде чаташтырып жиберет, ошондуктан, ал жалгыз риваят 
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кылган болсо, анын сөзүн хужжат кылып болбойт». Ибн Адий бул 
хадиске түшүрдүрмө берип: «Бул бизге белгилүү жалгыз хадис, 
эгер анын санадын этибарга ала турган болсок, бул хадис мункар 
болот». («Лисанул мизан» китеби).  

Экинчи санадда Иброхим ибн Хишам бор. Абу Заръадан, Абу 
Хатимден жана Захабийден айтылгандай, анын риваяты да 
хужжатка алынбайт. («Лисанул мизан» китеби). 

Ибн Хиббан да өзүнүн хадисинде Иброхим ибн Хишамды айтып 
өткөн. Жогоруда айтканыбыздай, анын сөзү хужжатка алынбайт. 

Саид ибн Мансурду ала турган болсок, ал өзүнүн «Сунан»ында 
бул хадисти келтирип мындай дейт: «Бизге Абу Муавия Аъмаштан, 
ал болсо Мужахиддан риваят кылды: «Курсиге караганда асмандар 
жана жер кудум чөлгөн ташталган шакекке сыяктуу». Бу санад 
заиф. Абу Хатим Розий Γ айтат: «Аъмаш Мужахиддан абдан аз 
уккан. Анын Мужахиддан кылган риваяттарынын көпчүлүгү 
мудаллас (бурмаланган)». (Ибн Аби Хатим, «Илалул Хадис» китеби, 
Саъд ибн Мансур, «Сунан» китеби). 

Ушуга ылайык, Курси сөзүнүн тафсири туурасында варид болгон 
хадистер сын сөздөрдөн сырткары эмес. Ошондой болгон соң, 
Курси сөзүн тафсир кылууда лугатка кайрылабыз.  

Лугат китептеринде келишинче, арабдар Курси сөзүн илим 
маанисинде колдонушкан. Себеби, Курсиде отургандар аалымдар 
болушкан т.а. илим бул сөзгө жай менен байланган. Дептер, 
рисала сөздөрү да ушул өзөктөн алынып, алардын да илимге 
байланышы бар. 

Муну менен: 

yìÅ™ uρ� çµ •‹ Å™ö� ä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# �uÚ ö‘F{$#uρ  

«Анын күрсүсү асмандарды жана жерди камтыйт» - анын 
илими асмандар жана жерди камтыйт деген маанини билдирет. 
Айрыкча, Аллах Тааланын андан мурдагы аяттары Аллахтын илими 
жана Ал Өз илими менен бардык нерсени камтып алганы тууралуу 
болгону ушул маанини дагы да баса белгилейт. 

ãΝn= ÷ètƒ� $ tΒ š÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒuρ öΝßγx)ù= yz ( Ÿωuρ tβθ äÜŠ Åsãƒ &ó ý Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑù= Ïã āωÎ) $yϑ Î/ �u!$ x©  

«Ал алардын алдындагыларды да, артындагыларды да билет. 

Алар болсо Анын илиминен Ал кааалаган гана нерселерди 

билишет». Ошентип, аяттын тизилип келе жаткан бөлүктөрү 
төмөндөгү маанини түшүндүрөт: Аллах Өзүнүн махлукаттары 
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туурасында бардык нерсени билет. Алар Аллахтын илимин биле 
алышпайт. Аллахтын илими асмандар жана жерден да кең. Бул, 
Аллахтын илими кеңдиги жана аны камтуу мүмкүн эместигине 
ишара. Ушуга ылайык, Курси сөзүн илим маанисинде келген деп 
тафсир кылуу туурараак болот. 

Биз Курсийдин ушул маанисин рожих көрөбүз т.а. ал илим 
маанисинде келген. Рожих көрөбүз деген сөзүбүздү ушуга 
негизделип айтып жатабыз: муташабих сөзгө маани берүүдө 
катъий сөз айтылбайт, рожих гана көрүлөт. Себеби, ал муташабих. 

Ибн Аббастан да бул сөз илим маанисин түшүндүргөнү 
туурасында накл бар. Т.а. Ибн Аббас: «Анын курсиси Анын илими 
деген маанини билдирет», деген. 

«$ uΚ ßγÝà ø)Ïm … çνßŠθä↔ tƒ Ÿωuρ Ага ал экөөсүн сактоо кыйын эмес». Т.а. 

асмандар жана жерден да үлкөн болгон улуу махлукту – курсини 
жараткан Зат үчүн асмандарды жана жерди, алардагы бардык 
нерселерди коргоп, сактап туруу кыйын эмес. 

«… çν ßŠθ ä↔ tƒкыйын эмес». Т.а. оордук кылбайт. Мага баланча нерсе 

оор болду, андан кыйналып кеттим дегенде ушул сөз колдонулат. 

« ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ÷’Í? yèø9$# uθ èδuρ Ал – абдан Жогору, өтө Улуу». Т.а. макамда 

жана кудуретте. 

« ÷’ Í? yè ø9 $# Жогору» нерселер үстүнөн үстөм, каххар. Арабдар 

баланча баланчадан үстөм болду, дешет. Муну менен баланчанын 
баланчаны жеңгенин, үстөмдүгүн көрсөтүшөт. 

« ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# Улуу». Улуулук ээси. Бардык нерсе Анын каршысында 

хакир, арзыбас. Ал Өз мүлкүндө Улуу, салтанаты, иззаты жана 
жалалатында Улук. 

Соңку сөз катары ушуну айтышыбыз, бул улуу Куръан жөнүндө 
тадуббур кылган киши анын муъжизалыгы акылдарды таң 
калтырышын түшүндүрөт. Бул мубарак аятта беш мустакил жумла 
атф харфтарысыз арты-артынан зикр кылынып жатат. 
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«Аллах – Андан башка кудай жок. Ал Тирүү, Түбөлүк! Аны 

үргүлөө да, уйку да албайт. Асмандардагы жана жердеги 

бардык нерселер Ага таандык. Анын алдында Анын 

урухсатысыз ким колдоочулук кыла алат? Ал алардын 

алдындагыларды да, артындагыларды да билет». 
Аят өтө күчтүү, улуу.  
Башка аятта алты вавды окуйбуз. 
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«Айтылды: «Эй Жер! Сууңду жуткун! Эй асман! Өзүңдү 

туткун», делди. Анан суу кургады, буйрук аткарылды жана 

(кеме) Жудий тоосунуун башына токтоду, жана айтылды: 

«Залим коумго кыйроо болсун», делди» [11:44] 

Бул да өтө күчтүү, өтө улуу. Арабдар мындай сүйлөмдөрдү түзө 
алышпайт. Эгер, алар атф кылуучу харфтарды көбөйтүп 
жиберишсе, сүйлөм форма жагынан алсыз болуп, назиктешип 
кетет. Атф кылуучу харфтарды алып салып, мустакил сүйлөмдөрдү 
арты-артынан коюшса, маани жагынан күчсүз болуп калат. 

Бирок, бул улуу Куръан форма жагынан да, мазмун жагынан да 
муъжиза болуп эсептелет. Ал адамдарга каршы хужжат. Ал 
акыйкатты сүйлөйт. 

āω� Ïµ‹ Ï? ù'tƒ ã≅ÏÜ≈ t7 ø9$# .ÏΒ È ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ Ïµ Ï)ù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym �7‰Š ÏΗ xq 

«Ага алдынан да, артынан да батыл келбейт. (Ал) хикмат 

жана мактоо Ээси тарабынан түшүрүлгөн» [41:42] 

Субханаллах! Субханаллах!  
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«ЭГЕР ЧЫНЧЫЛ БОЛСО, НАЖАТ ТАБАТ» 
Талха ибн Убайдуллах риваят кылган хадисте мындай 

келет: «Нажд калкынан бир киши Расулуллах Αдын алдына 
келди. Ал тынчсызданган абалда эле, сөздөрү угулганы менен 
түшүнүп болбойт... Акыры, жакындашып Ислам жөнүндө 
сурады. Расулуллах Α ага: «Бир күн жана бир түндө беш 
убакыт намаз», - деди. «Аларды ашырып жиберсем 
болобу?», - деп сурады. Ал: «Жок, нафл намаз болсо 
мейли», - деди. Кийин Расулуллах Α: «Рамазан орозосу», - 
деди. Ал дагы: «Аны ашырып жиберсем болобу?», - деп 
сурады. Ал: «Жок, нафл орозо болсо мейли», - деди. Киши 
артына кайтып бара жатып: «Аллах акысы, мен ашыкча да, 
кем да кылбайм», - деди. Ошондо Расулуллах Α: «Эгер, 
чынчыл болсо, нажат табат», - деди». (Бухарий риваяты). 

Кээ бирөөлөр киши канчалык күнөө жана кемчиликтерди 
кылса да, намаз окуп, орозо тутуп, зекет берсе, бейишке 
кирет деп ушул хадисти далил кылышат. Акыйкатта болсо, 
бул хадис жогорудагы сөзгө далил эмес. Анын бир нече 
риваяттары бар. Бул сахих риваяттардын бирин далил кылып, 
башка риваяттарды бекер кылуу мүмкүн эмес. Бул маселеде 
биз бардык риваяттар туурасында илимге ээ болуубуз, мыкты 
түшүнүп алуу үчүн бул туурасындагы аалымдардын сөздөрүнө 
кайрылышыбыз керек. Баса белгилөө зарыл, уламалар бул 
хадисти келтирип, хакты издеген кишини толук 
канааттандыра турган жообду берген. 

Имам Нававий бул хадистин шархы туурасында мындай 
дейт: 

«Кимдир бирөө минтип айтышы мүмкүн: «Эмнеге киши 
мындан ашыгын кылбайм деди, акыры, бул хадисте бардык 
фарздар, бардык шаръий тыюулар жана мундубдар 
айтылбаган го?». Буга жооб ушул, Бухарий риваятында ушул 
хадистин соңунда максатты билдирген кошумча сөздөр 
келген: «Расулуллах кишиге Α Исламдын бардык 
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шарияттарын кабарлады. Ал артына кайтып бара жатып: 
«Аллак акысы, мен Аллах мага жүктөгөн нерсенин ашыкчасын 
да, кемин да кылбайм», - деди. Бул кишинин Исламдагы 
ибадаттар туурасындагы жалпы сөзү жана Аллахтын ага 
буйруган фарздарына тиешелүү бул сөзү фарздар 
туурасындагы бүдөмүктүктү кетирет». 

Көрүнүп тургандай, ушул хадис киши канчалык күнөөлөрдү 
кылса да, нажат табат деген сөздү түшүндүргөн жок. Улуу 
сахабалар бардык фарздарга бекем амал кылышкан, бирок, 
муну менен бирге, Аллах Таала алардын амалдары текке 
кетпеши үчүн аларды эскерткен. Мисалы, Аллах Азза ва 
Жалла айтат: 
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«Эй момундар, өзүңөр сезбеген абалыңарда амалдарыңар 

бейпайда болуп калбастыгы үчүн силер үнүңөрдү 

пайгамбардын үнүнөн жогору көтөрбөгүлө жана ага бири-

бириңерге кыйкыргандай сүйлөбөгүлө»                         [49:2] 
Жада калса, бейишке кириши башарат кылынган 

сахабалар да күнөө кылып, тозоку болуп калуудан атуу 
коркушкан.  
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УКБА ИБН АМИР ЖУХАНИЙ 
Мына, узакка созулган ынтызарлык жана сагыныч артынан, 

акыры Расулуллах Α Ясриб астанасына жетип келди. Мадинанын 
бүткүл калкы жолдорго толуп, бири-биринин үстүлөрүнө чыгып 
турушту... Алар «ла илаха иллаллах» деп, рахмат Набийи жана 
анын досу Сиддмк менен жолугушуудан кубанып, такбирлер айтып 
жатышты. Бир тараптан Мадинанын жаш балдары дап чалык, 
кубанычтан көздөрү жашка толгон. 

Расули Карим өз төөсүндө сагыныч жүрөктөр жана кубаныч көз 
жаштар алдына өтүп бара жатты. 

Бирок, Укба ибн Амир Жуханий Расулуллах Αдын Мадинага 
шаңдуу кирип келгенин көрбөдү. Себеби, ал койлору өтө алсыз 
болуп, өлүм астында тургандыктан аларды чөлгө алып чыккан. 
Негизи, бул койлор анын жалыгз мүлкү эле. Бирок, Мадинаи 
Мунаввараны бөлөгөн шаттык, заматта алыскы жана жакынкы 
өрөөндөргө да жетип, бул жерди нурга толтурду. Ушул кушкабар 
Укба ибн Амир Жуханийге да жетти. Келгиле, Расулуллах Α менен 
кантип жолугушканын, ал өзү айтып берсин: 

«Расулуллах Α Мадинага келгенде мен койлорумду чөлдө 
жайып жүргөм. Кабарды угар замат койлорумду таштап, эч нерсеге 
карабастан Мадинага чуркадым. Ал заттын алдына барып: «Менин 
байъатымды кабыл аласызбы, я Расулуллах?», - дедим. «Сиз 
кимсиң?», - деп сурады. «Мен, Укба ибн Амир Жуханиймин», - 
дедим. «Кандай байъатты каалайсың, көчмөн арабдардын 
байъатынбы же мухажирлердин байъатынбы?», - деп сураганда, 
«Мухажирлер байъатын каалайм», - дедим. Ошондо Расулуллах Α 
менден мухажирлердин байъатын алды, кийин ошол түнү аны 
менен чогуу болуп, эртең менен койлорума бардым. 

Биз Исламды кабыл алган жана кой багып Мадинадан алыста 
жайлоодо жашаган он эки киши элек. Арабыздан бирөө мындай 
деди: «Динибизди үйрөнүү жана асмандан түшүп жаткан 
вахилерди угуу үчүн Расулуллах Αдын алдына кезектеп барып 
турбасак, жакшы болбойт. Арабыздан бирөө Ясрибге барсын, 
койлорун бизге калтырсын». 

Мен аларга: «Расулуллах Αдын алдына бир-бирден баргыла, 
улам кеткен киши койлорун мага калтырсын», - дедим, себеби, мен 
койлорумду бирөөгө калтырууну каалабайт элем. 



Укба ибн Амир Жуханий 
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Ошентип, досторум койлорун мага калтырып, бир-бирден 
Расулуллах Αдын алдына кете баштады, кайтып келгенде алган 
билимдерин дыкат укчумун. Бирок, көп өтпөстөн, өзүмө-өзүм: 
«Шорум курусун, ушул жарым өлүк койлорду деп Расулуллах Αдын 
жанында болууну, сөздөрүн угууну өткөрүп жиберемби?!» дедим. 
Ошондон кийин койлорумбу таштап, Расулуллах Α менен мечитте 
бирге болуу үчүн Мадинага жол тарттым». 

Укба ибн амир Жуханий ушул кескин чечимди кабыл алган 
учурда, бир күн келип ал улуу улама сахабалардын, каары 
шейхтердин, фатих аскер башчылардын, Ислам валийлеринин 
бирине айланышын оюна келтирбеген. Бардык койлорун таштап, 
Аллах жана Расулу тарапка барганда ал дүйнө борбору Дамаскты 
фатх кылган кошуундун алдыңкы сабында турушун, бул шаардын 
байыркы дарбазаларынын бири болгон ажайып Баб Тумада 
жашарын билбеген. Дүйнөнүн жашыл зымырыты болгон Мисир 
даярын фатх кылган командачылардын бири болушун, Мисир 
валийи болушун, бул өлкөнүн Мукаттам тоосунун боорундагы 
сарайда үй-жай күтүүнү элестетпеген. Албетте, ал күндө мунун 
баары белгисиз эле, Аллахка гана жашыруун эмес. 

Укба ибн Амир Жуханий Расулуллах Αдан кудум көлөкө ээсинен 
ажырабагандай айрылбады. Ал Расулуллах Α каякка жол алса, 
улоосунун тизгинин кармап, бирге болду. Көбүнчө Расулуллах Α 
аны улоосуна учкаштырып алчу, ошондуктан, ал «учкашуучу» 
деген каймана ысым алды. Кээде Расулуллах Α улоосунан түшүп, 
аны миндирип, өзү жөө жүргөн абалдар да болгон. 

Укба мындай хикая кылат: «Мадинанын кырчын калың өскөн 
жеринде Расулуллах Αдын улоосунун тизгинин кармап бара 
жаткам. Расулуллах мага «Укба, улоого минесиңби?», - деди. Жок, 
демекчи болдум, бирок, Аллахтын Расулун капалантып коюудан 
коркуп: «Макул, Набияллах», - дедим. Ал улоодон түштү, мен 
буйругуна моюн сунуп улоону миндим, ал жөө басты. Кийин көп 
убакыт өтпөстөн, улоодон түшүп алдым, Набий Α минди. Кийин 
мага: «Укба, сен укпаган эки сүрөнү үйрөтөйүнбү?», - деди. Мен: 
«Албетте, үйрөтүң, я Расулуллах», - дедим. «Кул аъузу бироббил 
фалак жана кул аъузу бироббиннас», - деди. Кийин намаз кубагы 
киргенде Расулуллах ушул эки сүрөнү окуду жана: «Бул эки сүрөнү 
жатканыңда да, турганыңда да, ар дайыма окугун», - деди. 
Ошондон тартып өмүрүмдүн акырына чейин ушул эрежени 
кармандым». 
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Укба ибн Амир Жуханий негизги этибарды эки нерсеге: илимге 
жана жихадга каратты. Бул эки нерсе үчүн бүткүл руху, денеси 
менен аракет кылды, алар үчүн өзүнүн эң кымбат жана азиз 
нерселерин жумшады. 

Илим жаатында ал Расулуллахтын таза илим булагынан илим 
алып, каарыга, мухаддиске, факихке, фаразийге айланды. О.э. ал 
адабиятчы, тилчи жана акын болду. 

Куръани Каримди окууда анын үнү баарынан чырайлуу болгон. 
Түн кирип, айлана жымжырт болгондо Укба Аллахтын Китебинен 
ачык-айкын аяттарын окуйт эле... Анын тартил тилаватын 
сахабалар жүрөктөрү менен угуп, Аллахтын алдында турууну 
элестетип көздөрүнөн жаштар төгүлгөн. 

Бир күнү Умар ибн Хаттаб аны жанына чакырып: «Укба, мага 
Аллахтын Китебинен окуп бер», - деди. Ошондо ал: «Куп болот, 
момундар амири», - деп, Куръан Карим аяттарын окуду. Умар 
абдан катуу ыйлагандыктан, сакалдары суу болуп кетти. 

Укба өз колу менен Мусхаф жазып калтырган. Бул Мусхаф 
жакынкы убакка чейин Мисирде «Укба ибн Амир» деген белгилүү 
мечитте сакталып келди. Мусхафтын аягында «Бул Укба ибн Амир 
Жуханий калемине таандык» деп жазылган. Укба Мусхафы жер 
жүзүндөгү эң байыркы мусхафтардан эсептелген. Бирок, биздин 
башка баасыз мурастарыбыз катары буд мусхаф да жоголду. 

Жихад жаатында болсо, Укба ибн Амир Жуханий Расулуллах Α 
менен бирге Ухуд жана андан кийинки казаттарга катышканын эске 
алуубуз жетиштүү. Ал Дамаскты фатх кылууда эң оор жана татаал 
сыноолорго туш келген кайраттуу командачылардын бири болгон. 
Абу Убайда ибн Жаррах Укбанын сыноолорго бекем сабыр кылганы 
үчүн сый катары катары, аны Умар ибн Хаттабга Дамасктын фатх 
кылынганынын кушкабарын жеткирүү үчүн жөнөттү. Укба жумадан 
жумага чейин, сегиз күн жана түн жол жүрдү, акыры, улуу фатх 
хабарын жеткирди. 

Кийин, ал Мисирди фатх кылган мусулман аскер 
командачыларынын бири болду. Муавия ибн Абу Суфян Укбаны 
Мисирге үч жыл валий кылуу менен сыйлады, кийин аны Жер 
ортолук деңиздеги Родос аралына казат кылуу үчүн командачы 
кылып жиберди. Укба ибн Амир Жуханийдин жихадды мынчалык 
сүйгөнүдүгүн себеби – ал Расулуллах Αдын жихад жөнүндөгү 
хадистерин чын жүрөгү менен терең үйрөнгөн жана мусулмандарга 
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риваят кылган. О.э. Укба мыкты жаачы болуп, жаачылыкты абдан 
жактырган. 

Укба ибн Амир Жуханий Мисирде болгон убакта катуу ооруп, 
өлүм төшөгүндө жатканда уулдарын чогултуп, минтип осуят 
кылды: «Эй уулдарым, мен силерге үч нерсени осуят кыламын: 
Расулуллах Αдан ишеничтүү болбогон хадисти такыр албагыла, 
жыртык чапанда калсаңар да эч качан карыз албагыла, ыр 
жазбагыла, себеби бул жүрөгүңөрдү Куръандан чалгытат». 

Укба ибн Амир Жуханий көз жумду. Аны Каирдеги Мукаттам 
тоосунун жанына көмүштү. Андан кийин Укба калтырган 
нерселердин арасында окко толо саадактары жетимиш жааны 
табышты. Маркум аларды фи сабилиллах үчүн осуят кылды. 

Каары, аалым жана кайраттуу аскер Укба ибн Амир Жуханийден 
Аллах ыраазы болсун, Исламга кошкон салымы үчүн жакшылык 
менен сыйласын. 



 

Ал-Ваъй 
75 

ДОНАЛЬД ТРАМП «ЖЫЛДЫЗДАР СОГУШУН» БАШТООДО 
 
 
 

«Дейли телеграф» АКШ журналисти Бен Райли-Смиттин макаласы жарыялады. 
Макалада АКШ президенти Дональд Трамп «жылдыздар согушу» долбоорун баштоо 
менен күрөштү космоско көчүрүп жатканы айтылат. Автор жазышынча, Трамп 
«Космостук кубат» наамы астында ракеталарга каршы системасын өнүктүрүү 
программасын баштоо аркылуу космосту «күрөштүн жаңы майданы» деп жарыялады. 
«Мен АКШга карата атылган ар кандай ракетаны аныктоо жана ал дүйнөнүн касы 
жеринде болбосун, кааланган убакта аны атып түшүрүү мүмкүн болгон радар 
жабдыгын космоско орнотууну каалайм», - деди Трамп. Бул долбоор келерки 
бюджеттен каржыланышы күтүлүүдө. Бул жабдык Пентагондун ракеталарга каршы 
системасына киргизүүгө урунуп жаткан өзгөртүүлөр катарына кирет. Автордун 
пикиринде, Трамптын бул токтому «суук согуш» күчөгөн маалдагы Рональд Рейган 
сунуштаган программага окшойт, ошондо кээ бир адамдарды бул долбоорду 
маскаралап «жылдыздар согушу» деп аташкан. 

«Таймс» гезити жарыялаган Майк Эванстын талданма макаласында Кошмо 
Штаттар дүйнөдө күч тең салмактуулугу өзгөрүшүнөн тынчсызданып жатканы 
айтылат. Автордун айтымында, АКШ президенти Кытай жана Россиядагы жаңы 
куралдардын өнүгүшүнө жооб катары, космосто ракеталарга каршы системаны 
орнотуу долбоорун жарыя кылгандан кийин жаңы куралдануу жарышы башталган. 
Кошмо Штаттарда 10 атомдук учак ташыган кеме бар, дүйнөнүн бардык жерлеринде 
деңиз флоттору жайгашкан, ири жөө күчтөрүнө ээ, ал бүгүн дүйнөдө биринчи 
аскерий кубат болуп турат. Андан тышкары, анын коргоо бюджети 700 миллиард 
доллардан ашат. «Ушул маалыматтарга караганда, адаттагы согушта Кытай жана 
Россиянын АКШны жеңишин элестетип болбойт, бирок, президент Трамп келерки 
согуш адаттагыдай болот деп эсептебейт», - дейт Эванс. Анын пикиринде, Кытай 
менен Россия ар дайым АКШ күчтөрүнүн аракеттерин, дүйнөдө алып барган жана 
алып барып жаткан согуштардагы тажрыйбаларын күзөтүп турушат. Алар мындан 
зарыл сабак алып, Америка менен кирише турган ыктымалдуу согушка даярданып 
жатышат, АКШ өкүмдарлыгына каршы күрөшүү жана аны аскерий жактан да, саясий 
жактан да жеңүү үчүн дагы да күчтүү куралдарды ойлоп табуу жолдорун издешүүдө. 
Кытай АКШнын учак ташыган кемелерине каршы ракеталарды иштеп чыкты. 
Автордун айтымында, күчтөр тең салмактуулугунда өзгөрө турган эң чоң тармак – 
бул жасалма акыл жана үн ылдамдыгынан беш эсе күчтүү ракеталар. Бул эки 
тармакта Россия менен Кытай АКШдан алдыда болуп, көп жетишкендиктерге 
жетишкен. Бүгүн Америка ушул ракеталардан тынчсызданып жатат. Себеби, эгер 
ушул ракеталар Америкага каршы колдонулса, Америка аларга каршы коргоонуу 
системасына ээ эмес. 

Ал-Ваъй: ошентип, көрүп турганыбыздай, дүйнөдөгү ири мамлекеттер дүйнөнү 
ойрон кылуу үчүн бири-бири менен атаандашып жатат, дүйнөнү абад кылышмакчы 
эмес, тескерисинче колония кылышмакчы. Бул мамлекеттер өз куралдарын сыноодон 
өткөрүү жана өнүктүрүү үчүн ар кандай согуштарга аралашат. Жырткыч капитализм 
цивилизациясы мына ушундай. Бул цивилизация абдан кооптуу, жана дүйнөнү андан 
куткаруу зарыл.  



 

 

БИРИККЕН АРАБ АМИРЛИКТЕРИ САЯСИЙ ИСЛАМДАН БАШКА АР 
КАНДАЙ ДИНГЕ БООРУКЕҢ 

 
 

«Уолл-Стрит жорнал» гезити Бириккен Араб Амирликтериндеги диний абал 
туурасында макала жарыялады. «Араб мамлекетинде христиандар, бутпарастар жана 
яхудийлер ибадат кылышууда» деп аталган бул макалада: «Ушул ишкер араб 
мамлекетиндеги мейманкананын төртүнчү кабатында ар жума күнү миңдеген 
христиандар эки саат ибадат кылуу үчүн чогулушат, бул дүйнөдөгү эң чоң жашыруун 
чиркөө», - делет. Амирликтерде коомдук жайларда ибадат кылуу чектелген. Бийлик 
өзүн «боорукең» кылып көрсөтүү үчүн бул чектөөлөрдү жеңилдетти жана 2019-
жылды «боорукеңдик жылы» деп жарыялады. Рим Папасы Францисктин Араб жарым 
аралына жасаган алгачкы сапары учурунда Амирликтер башка диндер менен кошо 
жашай алышын көрсөттү. Папанын Араб жарым аралында диндер ортосундагы 
боорукеңдик алга сүрүү үчүн келди жана футбол стадионунда уюштурулган анын 
баянына 120 000 христиан катышты. Бул Амирликтердин кайрымусулмандарга карата 
боорукеңдигин көөрсөтүп турат, дин эркиндигин карманган, «исламчыл 
согушкерлерди» алсыратууга умтулган Батыш мамлекеттери менен мамилелер 
орнотулгандан кийин акыркы жылдары кайрымусулмандардын саны көбөйдү. Ушул 
себептен улам, Дубайда шри-ланкалык, камбоджалык жана таиланддык 
бутпарастарга кызмат кылып жаткан ибадаткана бар. Көптөн бери жашыруун иш 
алып барып жаткан яхудийлердин ибадатканасы да өзүлөрүн ачыкташты. Мындан 
тышкары, индустардын курулуп жаткан ибадатканасы да бар. Амирликтерде 45 
чиркөө жайгашкан, алар 700 христиан коомуна кызмат кылышат. Бул өлкөдө жума 
күн дем алыш күнү болуп эсептелгендиктен ибадаттар ушул күндө аткарылат. «Биз 
башка жерлерде да жаңы-жаңы диний борборлор курулушун көрүүнү каалайбыз», - 
дейт жергиликтүү диний жетекчилер. Дубай мейманканаларындагы чиркөөлөр көп 
жыл мурун башталган, себеби, чиркөөлөр христиандарды сыйдыра албай калган. Бул 
мамлекет башка диндерге боорукеңдик кылса да, бирок, саясий Исламга карата эч 
кандай боорукеңдик кылбайт. Мечиттердин имамдарына өкмөт хутба жазып берет. 
Гезитте баса белгиленишинче, Амирликтердеги диний боорукеңдик АКШ өкмөтү 
тарабынан колдоп-кубатталган, «терроризмге» каршы күрөшүү максатында Жакынкы 
Чыгыштагы диний өз ара түшүнүүнү алга сүрүү алкагында чет элдик расмийлер 
жергиликтүү диний жетекчилер менен жолугушууларды өткөрүп келишет. 

Ал-Ваъй: бардык балээ Амирликтердин акимдеринде. Себеби, Ислам жана 
мусулмандарга зыян жеткире турган кандай гана нерсе болбосун, бул акимдер аны 
жарыша аткарышат. Алар мусулмандардын байлыктарын уурдоо менен гана 
чектелбестен, колдорун да алардын канына бөлөп, Батыштын согушуна жардам 
берип келишти. Батыш Исламдын бийликке кайтышына каршы согушуп келет, бүгүн 
бул «саясий Исламга каршы күрөшүү» деп аталат. Ислам тыюу салганына карабастан, 
алар христиан, яхудий, бутпарас, индустар үчүн ибадаттарды курууга уруксат берип 
Аллахка каршы күрөшүп жатышат. Аиша Γ Расулуллах Αдын мындай дегенин 
риваят кылат: 

 »الَ يُْتـَرُك ِبـَجِزيَرِة اْلعََرِب ِديَنانِ «
«Араб жарым аралында эки дин болбосун». (Ахмад). 

 »الَ يَْبقَْيـَن ِديَناِن ِبأَْرِض اْلعََربِ «
«Араб жеринде эки дин болбосун». (Байхакий).  


