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  ئۆتتۈم. چۈشهندۈرۈپ مۇھىملىقىنى دىنىنىڭ ئىسالم ماقالىلىرىدا پارچه قانچه بىر ئالدىنقى ئۆزهمنىڭ مهن

 تهۋسىيه ئۆگىنىشنى دىنىنى ئىسالم بولسا ئوقۇغانالرغا ئۆگىنىشنى، پهن موللىالرغا بىلهن دېھقان ھهمده

 ھهققىده دىنى ئىسالم ياش بىر خهۋهرسىز پۈتۈنلهي دىندىن ئهتىراپىدىكى ياشالر 20 ھازىر  قىلدىم.

 ئۇنىڭ   :كېلىدۇ دۇچ مهسىلىگه 2 مۇنداق دېگهندىمۇ كهم ئۇ بولىدىكهن، باقماقچى  ئىزدىنىپ ئازراق

 بولماقچى ئىگه چۈشهنچىگه ئومۇمىي ئاز بىر ھهققىده دىن ئۇالردىن بېرىپ، ئالدىغا موللىالرنىڭ ئۇ بىرى،

 يهنى،  مۇمكىن. كهتمهسلىكى ياقتۇرۇپ ئانچه ئاڭلىغانلىرىنى مولالمدىن ھېلىقى ئۇ  بولغىنىدا،

 ئاساسهن بىلهن زامان ھازىرقى ياشقا ئۇ بهرگهنلىرى سۆزلهپ توغرۇلۇق دىنى ئىسالم ئۇنىڭغا موللىالرنىڭ

 بىرى يهنه ئۇنىڭ  مۇمكىن. كېتىشى سۆۋۇپ بىراقال قىزغىنلىقى ياشنىڭ ئۇ تويۇلۇپ، مۇناسىۋهتسىزدهك

  مۇمكىن. قېلىشى بىلهلمهي باشالشنى نهدىن ئىشنى ئۇ بولسا،

  باشاليدۇ. ئوقۇشتىن باشتىن بىر ئېلىپ، قولىغا قۇرئاننى ئىزدىنىشنى ھهققىده دىنىمىز كىشىلهر كۆپۈنچه

 -ئۆزئارا مهزمۇنالرمۇ ۋه باغالشمىغاندهك، بىلهن -بىربىرى جۈملىلهر قۇرئاندىكى قىلغاندا، ئۇنداق ئهمما،

 قېلىشى چىقماي يهردىن ئويلىغان بۇرۇن ئۆزى ئۆگىنىش دىنىنى ئىسالم تۇيۇلۇپ، تۇتاشمىغاندهك

 ۋاقىتالردا بىر بۇرۇنقى ئۈچۈن، بولسۇن ياردىمى قىلىشىغا ھهل -2مهسىلىنى ياشالرنىڭ مهن  مۇمكىن.

 ئۇنى ئاندىن بېسىپ، يولالرنى -ئهگرىتوقاي نۇرغۇن ھهمده باشلىغان، ئۆگىنىشنى دىننى ئۆزلىگىدىن

 -تهجرىبهساۋاقلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ تونۇشلۇرۇمغا قانچه بىر بايقىغان ئۇسۇلىنى ياخشى بىر ئۆگىنىشنىڭ

 يازمىدىن ئاشۇنداق ماڭا بىرهرسى ئۇالردىن ئهگهر  قىلدىم. ھاۋاله بېرىشىنى ماڭا ئۇنى چىقىپ، يېزىپ

 «تېما كىچىك »قوشۇمچه ئاخىرىغا ماقالىنىڭ كېيىنكى ئۇنى مهن قالسا، بېرىپ تهييارالپ بىرنى

 دهرىجىده مهلۇم ئۆگىنىپ، ئۇستازسىز ۋه مهكتهپسىز دىنىنى ئىسالم مهن  قويىمهن. كىرگۈزۈپ تهرىقىسىده

 ئىنكاس كهينىگه ماقالىنىڭ مۇشۇ -تهجرىبهساۋاقلىرىنى ئۆز قېرىنداشالردىن قازانغان مۇۋهپپهقىيات

 يېزىپ قىلىپ تېما بىر ئايرىم ئۇنى سىز بولمىسا ياكى  سورايمهن. بېرىشىنى يولالپ شهكلىده

 بىلىمنىڭ ئارقىلىق شۇ ئۆگىتىشنىڭ، بىلمهيدىغانالرغا بىلىدىغانالر بۇ مېنىڭچه  بولىدۇ. چىقسىڭىزمۇ

 قىلىپ ھهل مهسىلىنى بىر كېلىۋاتقان دۇچ ياشلىرىمىز شۇنداقال  ئۇسۇلى. ياخشى بىر بېرىشنىڭ زاكىتىنى

 دهۋهرسهك، «ماڭ »ماڭ، بىرسىگه، تاپالمايۋاتقان يولىنى ئۆزىنىڭ  تهدبىرى. ئۈنۈملۈك بىر بېرىشنىڭ



 نهگه ۋه قانداق ئۇنىڭغا ياخشىسى ئهڭ  بولىدۇ. ئادالهتسىزلىك ھهم ئۇ  بولمايدۇ. ئۈنۈمى ئۇنىڭ

 ساۋابلىق بىر بىز ئېيتقاندىمۇ، ئېلىپ جهھهتتىن دىنىي قىلساق، مۇشۇنداق  كېرهك. بېرىش دهپ مېڭىشنىمۇ

بولىمىز. قىلغان ئىش

 بولمايدىغان ئۆزگهرسه دىنىدا ئىسالم  توختۇلىمهن. ئۈستىده -1مهسىله يۇقىرىدىكى ماقالىدا مهزكۇر مهن

 ھازىرقى ئۆزگهرتىپ، شۇنداقال  قانۇنلىرى. ئىسالم ۋه پىرىنسىپالر ئاساسىي مهسىلهن،  بار. نهرسىلهر

 ئېلېكترونلۇق زامانىۋى مهسچىتلهرده مهسىلهن،  بار. نهرسىلهرمۇ بولمايدىغان ماسالشتۇرمىسا زامانغا

 بهزى دىننىڭ ئالالھ ئهگهر  قاتارلىقالر. كىيىنىشى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋه ئىشلىتىشى نهرسىلهرنى

 كېيىن كهلگهندىن ۋۇجۇتقا دىنى ئىسالم بولسا، قويمىغان يول ئۆزگهرتىلىشىگه ئازراق تهرهپلىرىنىڭ

  بوالتتى. كۆپهيمىگهن بىلهن شىددهت تارىختىكىدهك سانى مۇسۇلمانالرنىڭ تارقىلىپ، تېز ئۇنچىۋاال

 ھازىر ئېيتقاندا، ئومۇمىيالشتۇرۇپ  :بىلىدۇ ئوبدان پاكىتنى بىر مۇنداق ھهممىسى قېرىنداشالرنىڭ ھازىر

 ئانچه ئېتىقادى دىنىي ئۇالرنىڭ ياكى قىزىقمايدۇ، ئانچه دىنغا كىشىلهر قىسىم بىر ئىچىدىكى ئوقۇغانالر

 قىسمى بىر كىشىلهرنىڭ كهتكهن كىرىشىپ بهك دىنغا كۈچلۈك، ناھايىتى ئېتىقادى  ئهمهس. كۈچلۈك

 مهن  كهتمهيدۇ. چۈشىنىپ دېگهندهك ئهھمىيىتىنى ئوقۇشنىڭ ياكى قىزىقمايدۇ، ئانچه ئوقۇشقا بولسا

 ئۈمىد بولىشىنى ياردىمى ئاز بىر ياشالرغا -2خىلدىكى ماقالىسىنىڭ قېتىملىق ئالدىنقى ئۆزهمنىڭ

 كىشىلهر خىل 2 مۇشۇ ۋهزىپه، بىر قويۇلغان ئالدىغا زىيالىلىيلىرىنىڭ ئۇيغۇر نۆۋهتته  قىلىمهن.

 ئۇالرنى يېقىنالشتۇرۇپ، -بىربىرسىنىڭكىگه ئىدىيىسىنى ئۇالرنىڭ تىندۈرۈپ، ھاڭنى ئوتتۇرىسىدىكى

 ۋهزىيهتنى بىر تىرىشىدىغان ئورتاق ھهمكارلىشىپ، -ئۆزئارا ئۈچۈن ياخشىالش ئهھۋالىنى مىللهتنىڭ

 ئۈمىد قېلىشىنى بولۇپ قهدهم بىر ئالغان يولدا ئاشۇ ئۆزهم ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن  شهكىللهندۈرۈش.

قىلىمهن.

 قېتىملىق ئالدىنقى ئۆزهمنىڭ ئۈچۈن، قىلىۋهتمهسلىك چوڭ بهك ھهجمىنى ماقالىنىڭ مهن

 ماقالىسىدا دېگهن «ئامىلالر مۇھىم بولغان سهۋهب ئاجىزلىشىشىغا ۋه گۈللىنىشى »مۇسۇلمانالرنىڭ

 دېگهن «خهت باسما ۋه چېكىنىشى بىلهن گۈللىنىشى ئۈممهتلىرىنىڭ »مۇسۇلمان قازىنىڭ ياسىر دوكتۇر

 قىسمىنى ئۇ مهن  .[1] ئىدىم كىرگۈزمىگهن قىسمىنى خۇالسه لېكسىيىسىنىڭ ئىنگلىزچه تېمىدىكى

 كهلگهن ۋۇجۇتقا دىنى ئىسالم قىسمىدا بۇ لېكسىيىسىنىڭ قازى ياسىر  قىلىمهن. بايان ماقالىدا مهزكۇر

 مهن  ئالىدۇ. تىلغا يهرده كۆپ تارقالغانلىقىنى قانداق زىمىنغا باشقا ئۇنىڭ ئىچىده يىل 50 دهسلهپكى

 ئاڭقىرىيالماي بولىۋاتقانقالىقىنى ئىش نېمه ئوقۇرمهنلهر نۇرغۇن كىرگۈزسهم، پېتىال شۇ ماقالىگه بۇ ئۇالرنى



 ئىسالم ئاندىن توختۇلۇپ، ئازراق ئۈستىده قۇرئان بىلهن ئالدى مهن شۇڭالشقا  مۇمكىن.  قېلىشى

  ئۆتىمهن. تونۇشتۇرۇپ قىسقىچه ئهھۋالىنى گۈللىنىش ئىچىدىكى يىل 50 دهسلهپكى دىنىنىڭ

 ئهڭ  قىلىمهن. بايان قىسمىنى خۇالسه لېكسىيىسىنىڭ يۇقىرىقى قازىنىڭ ياسىر كېيىن ئۇنىڭدىن

 ئۆتكۈزۈگهن بىلهن قازى ياسىر قانىلى تېلېۋىزور مۇسۇلمانالر بىر ئهنگلىيىنىڭ -2013يىلى ئاخىرىدا

 مهزمۇنىنى ھهققىدىكى ماسالشتۇرۇش قانداق بىلهن زامانىۋىلىق دىنىنى ئىسالم  سۆھبىتىنىڭ تېلېۋىزور

  تونۇشتۇرىمهن.

ھهققىده قۇرئان.1

قويدۇم. قوشۇپ ئۈچۈن ياشالر يوق خهۋىرى بهك ئانچه ئىسالمدىن بۆلۈمنى بۇ مهن

 ئۆلچهم تىلىغا ئهرهب جهھهتتىن سۈپهت تىلى قۇرئاننىڭ ئهرهبچه دېيىشىچه، قازىنىڭ ياسىر

 ئىشلىتىلگهن ئىچىده ئهسهرلهر ئهدىبىي تىلىدىكى ئهرهب يېزىلغان ھازىرغىچه يهنى،  بوالاليدىكهن.

 ھازىرغىچه مېنىڭ  ئىكهن. يوق ئهسهر ئۆتىدىغان ئالدىغا قۇرئاننىڭ جهھهتتىن سۈپىتى تىلنىڭ

 ھهم قۇرئانمۇ  بولىدۇ. مۇرهككهپ ناھايىتى تىلى كىتابلىرىنىڭ مۇقهددهس دىننىڭ ھهممه چۈشىنىشىمچه،

 يوشۇرۇنغان قۇرئانغا سېلىپ، ئىشقا ئهقىلنى قىلغان ئاتا ئۆزى ئىنسانالردىن ئالالھ ئېھتىمال  شۇنداق.

 قىلغان شۇنداق ئۈچۈن چىقىشى بايقاپ ئۆزلىرىنىڭ ھهممىسىنى موجىزىلهرنىڭ ۋه ئىدىيه تېلىمات،

  مۇمكىن. بولىشى

 بۇ  باشلىغان. چۈشۈرۈشكه كۈنى -22دىكابىر -609يىلى ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهت قۇرئاننى ئالالھ

 مۇھهممهت -632يىلى جهريان بۇ  ئىدى. كىرگهن ياشقا 40 ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت چاغدا

 ئۈچۈن بولىشى چۈشۈرۈپ تولۇق قۇرئاننى ئالالھنىڭ يهنى،  ئاخىرالشتى. بولغاندا ۋاپات ئهلهيھىسساالم

  كهتتى. ۋاقىت يىل 23 جهمى

.[2] يېزىلىشى بىلهن خهت ھۆسنه ئىسمىنىڭ پهيغهنبىرىمىز :-1رهسىم

 جابال مهككىدىكى - جاي چۈشكهن -1ئايهت ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهت ئالالھدىن :-2رهسىم



ئۆڭكۈرى. ھىرا تېغىنىڭ (Jabal al-nour) -ئالنۇر

 قىلىۋاتقان قوبۇل دىن (Gabriel) جىببرىل پېرىشته -1ئايهتنى پهيغهمبهرنىڭ مۇھهممهت :-3رهسىم

 نىڭ (Rashid-al-din hamadani) خامادانى -ئالدىن راشىد رهسىم بۇ  كۆرۈنىش.

  ئېلىنغان. كىتاۋىدىن ناملىق (Jamial-tawarikh) «-»جامىئالتاۋارىق -1307يىلىدىكى

 ۋه مۇسۇلمانالر بهزىده  چۈشۈرۈلگهن. قارىتا ۋهقهلهرگه بهرگهن يۈز زاماندا شۇ بهزىده مهزمۇنالر قۇرئاندىكى

 بهرگهنده، تۇغدۇرۇپ قىيىنچىلىق ۋه مهسىله پهيغهمبهرگه مۇھهممهت كىشىلهر ئهمهس مۇسۇلمان

 مۇسۇلمانالرنىڭ بولسا ۋاقىتالردا قالغان  چۈشۈرۈلگهن. يۈزىسىدىن قىلىش ياردهم پهيغهمبهرگه

 تۇرغۇزۇش تۈزۈملهرنى ۋه قانۇن قىلىدىغان ئىداره تۇرمۇشلىرىنى سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي،

 چۈشۈرۈلگهن قېتىم تۇنجى ئاساسالنغاندا، پىكىرىگه زىيالىيالرنىڭ دىنى  چۈشۈرۈلگهن. يۈزىسىدىن

 كۆرسىتىلگىنى -4رهسىمده تۆۋهندىكى  .[3] ئىبارهتتۇر ئهلهقتىن سۈره، -96 قۇرئاندىكى سۈره

 سۈرىدىكى بىر ھهر ھهمده مۇناسىۋىتى، تهرتىپنىڭ قۇرئاندىكى بىلهن  تهرتىۋى چۈشۈش سۈرىلهرنىڭ

  .[4] ئىبارهت دىن سانى ئايهتلهرنىڭ

 بىر ھهر ھهمده مۇناسىۋىتى، تهرتىۋىنىڭ قۇرئاندىكى بىلهن تهرتىۋى چۈشۈش سۈرىلهرنىڭ :-4رهسىم

 ئۇنىڭدىن -96سۈره، قۇرئاندىكى چۈشكىنى قېتىم تۇنجى مهسىلهن،  سانى. ئايهتلهرنىڭ سۈرىدىكى

  -68سۈرىدۇر. قۇرئاندىكى چۈشكىنى كېيىن

 يادلىنىۋېلىنغان ۋه قويۇلغان يېزىپ ھهمرالىرى ئۇنىڭ كېيىن، بولغاندىن ۋاپات ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت

 بىر ئىنسانالرنى قۇرئاننى ئالالھ  .[5] كهلتۈردى ۋۇجۇتقا قۇرئاننى ھازىرقى يىغىپ، ئايهتلهرنى ۋه سۈره

 جامائىتىنىڭ ئۇنىڭ ۋه پهيغهمبهر  چۈشۈردى. ئۈچۈن چىقىش ئۆزگهرتىپ قىلىپ ئادهم راۋۇرۇس پىشقان،

 تىكلهپ ئۆرنهك دىنامىك ۋه ئىلغار ئهڭ مۇكهممهل، ئهڭ بىر ئۈچۈن ئىنسانالر ۋهزىپىسى، چاغدىكى شۇ

 تهرهققىي يهتكىچه سهۋىيىگه بېرهلهيدىغان بولۇپ يېتهكچى ۋه ئۇستاز ئۈچۈن ئهۋالدالر كېيىنكى بېرىپ،

 يامان ئىككى ياكى بىر ئىنسانالرنىڭ ۋهزىپه يۈكلهنگهن ئۈچۈن قۇرئان  بولدى. ئىبارهت قىلىشتىن

 يهنى،  بولدى. ئۆزگهرتىش يېڭىۋاشتىن نهرسىلهرنى ھهممه بولماستىن، ئۆزگهرتىش ئادىتىنى

 ئېلىشى، سېتىپ ۋه سېتىشى نهرسىلهرنى قىلىشى، توي ئۆلۈشى، ۋه ياشىشى قانداق ئىنسانالرنىڭ

 توغرا مۇناسىۋىتىنى بولغان بىلهن ئالالھ ئىنساننىڭ بىر ھهر قىلىشى، تهرهپ بىر ئىختىالپالرنى

 بىز كۆپلىكىدىن، ئاشۇنداق ئۆزگىرىشلهرنىڭ كۆزلهنگهن  قىلدى. مهزمۇن باشقىالرنى ۋه چۈشىنىشى،

 ئاز بىر چۈشۈرۈلگهنلىكىنى بۆلۈنۈپ بۆلهكلهرگه نۇرغۇن ئىچىده يىل 23 قۇرئاننىڭ ئۈچۈن نېمه



  يېتهلهيمىز. چۈشىنىپ

 باشالپ باشتىن يېڭىدىن دىننى مهقسىدىم، قويۇشتىكى كىرگۈزۈپ بۇالرنى يهرگه بۇ مېنىڭ

 ھازىرقى بىرى،  :قويۇش بىلدۈرۈپ نهرسىنى ئىككى مۇنداق -ئىنىسىڭىلالرغا بولغان ئۆگهنمهكچى

 بىلهن تهرتىۋى چۈشكهن ئالالھدىن ئۇالرنىڭ تهرتىۋى ئايهتلهرنىڭ ۋه سۈره قۇرئاندىكى بېسىلغان

 مۇھهممهت ۋاقىتتا ئهينى مهزمۇنالر كۆپ خېلى قۇرئاندىكى بولسا، بىرى يهنه  ئهمهس. ئوخشاش

  مۇناسىۋهتلىك. بىلهن ۋهقهلهر ئۆتكۈزگهن بېشىدىن ۋه مهسىلىلهر ئهمهلىي كهلگهن دۇچ ئهلهيھىسساالم

 مۇھهممهت بىلهن ئالدى دېيىشىچه، تونۇشلۇرۇمنىڭ قىسىم بىر مېنىڭ بولغاچقا، شۇنداق

 ئوقۇسا، بويىچه تهرتىپ چۈشكهن ئالالھتىن قۇرئاننى ئاندىن تونۇشۇپ، بىلهن ھاياتى ئهلهيھىسساالمنىڭ

 مۇھهممهت ئۆتۈنىدىغىنىم، تورداشالردىن مېنىڭ   بولىدىكهن. ياخشى كۆپ ئۈنۈمى ئۆگىنىش

 تاپقىلى نهدىن ئۇالرنى ھهمده بار، ماتېرىيالالر قانداق تونۇشتۇرىدىغان ھايائىتىنى ئهلهيھىسساالمنڭ

 ئىنكاس كهينىگه يازمىنىڭ مۇشۇ ئۇچۇرالرنى ئاشۇ بىلسهڭالر، جاۋابىنى سوئالالرنىڭ دېگهن بولىدۇ،

رهھمهت! بولساڭالر. قويغان يېزىپ شهكلىده

گۈللىنىشى ئىچىدىكى يىل 50 دهسلهپكى دىنىنىڭ ئىسالم.2

 زامانغا قىلىشنى ئېتىقاد دىنىغا ئىسالم   قويدۇم. تېمىنى دېگهن «زامانىۋىلىق ۋه »دىن ماقالىغا مهزكۇر مهن

 ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت قىلىش بۇنداق  ئهمهس. ئىش يېڭى ھهرگىزمۇ بېرىش ئېلىپ ماسالشتۇرۇپ

 دهسلىۋىده ئهڭ پهيغهمبىرىمىزگه ئارقىلىق (Jibreel) جىبرىل پېرىشته ئالالھ  باشالنغان. زامانىسىدىال

 لهخته ئىنساننى ئۇ  ئوقۇغىن. بىلهن ئىسمى پهرۋهردىگارىڭنىڭ »ياراتقان :چۈشۈردى ئايهتنى 5 مۇنداق

 ئۆگهتتى. (يېزىشنى )خهت بىلهن قهلهم ئۇ  كهرهملىكتۇر. ئهڭ پهرۋهردىگارىڭ ئوقۇغىن،  ياراتتى. قاندىن

 ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت  «(-5-1ئايهت. -96)سۈره،  بىلدۈردى نهرسىلهرنى بىلمىگهن ئىنسانغا 

 تۇغقانلىرى ۋه ئائىلىسى ئۆزىنىڭ پهقهت دىننى ئۇ ئىچىده، يىل 3 دهسلهپكى تۇرغان بولۇپ پهيغهمبهر

 تارقىتىش ئاشكارا ئارىسىدا خهلق دىننى ئۇنىڭغا ئالالھدىن كېيىن ئۇنىڭدىن  .[2] تارقاتتى ئىچىدىال

 ئۇالر بولۇپ، بۇدپهرهسلهر كۆپۈنچىسى كىشىلهرنىڭ مهككىدىكى چاغدا ئۇ  كهلدى. تېلىم توغرۇلۇق

 ئۇ  باشلىدى. قىلىشقا زىيانكهشلىك قاتتىق مۇسۇلمانالرغا ھهمده ئاچچىقالندى، قاتتىق پهيغهنبهرگه

  ئىدى. كۈچلۈك ئىنتايىن ئهقىدىسى ئۇالرنىڭ بولسىمۇ، ئاز ئىنتايىن سانى بولغانالرنىڭ مۇسۇلمان زاماندا



 دهرىجىگه چىدىغۇسىز بىر زىيانكهشلىكى بۇدپهرهسلهرنىڭ  كۆپهيدى. ئۆزلۈكسىز سانى ئۇالرنىڭ شۇڭا

 يهردىكى شۇ بېرىپ، كۆچۈپ گه (Abysinnia) ئابىسىنىيه مۇسۇلمانالر قىسىم بىر يهتكهنده، بېرىپ

كىردى. دىنىغا ئىسالم كېيىنچه خاندانلىقىمۇ پادىشاھ بۇ  ئېرىشتى. پانالىقىغا پادىشاھنىڭ خرىستىئان بىر

 ئۇالرنى پهيغهنبهر كېيىن، كهلگهندىن دۇچ زۇلۇمغا دهرىجىدىكى چىدىغۇسىز مۇسۇلمانالر مهككىدىكى

 مۇسۇلمان كۆپۈنچىسىمۇ كىشىلهرنىڭ مهدىنىدىكى ھهمده  بۇيرىدى. كېتىشكه كۆچۈپ مهدىنىگه

 -622يىلى، يهنى كېيىن، ئۆتكهندىن يىل 13 بولۇپ پهيغهنبهر ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت  بولدى.

 ياكى كالهندارى ئىسالم بولۇپ، ئاتىلىدىغان دهپ «»ھىجرا ۋهقه بۇ  كهلدى. كۆچۈپ مهدىنىگه ئۆزىمۇ

  باشالنغان. -622يىلىدىن شۇ ئهنه «كالېندارى »ھىجرى

 ھهمده قۇردى. دۆلىتى مۇسۇلمان بىر مهدىنىده قىلىپ، يېتهكچىلىك ئۆزى ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت

 مهككىدىكى  بهردى. ئهركىنلىكىنى قاتنىشىش بىلهن ئىختىيارلىقى ئۆز پائالىيهتلهرگه دىنى مۇسۇلمانالرغا

 لېكىن  قىلدى. ھۇجۇم -قايتاقايتا مهدىنىگه ئۈچۈن يوقىتىۋېتىش ئىسالمنى ياقتۇرماي، بۇنى دىنسىزالر

 مهدىنىدىكى بىلهن دىنسىزالر مهككىدىكى ئاخىرىدا ئهڭ  چىقتى. ئۇتۈپ مۇسۇلمانالر قېتىم ھهر

 پايدىلىق بهكراق دىنسىزالرغا كېلىشىم بۇ گهرچه چىقتى. تۈزۈپ كېلىشىمى تىنچلىق بىر مۇسۇلمانالر

 ھۇجۇم زىمىنىغا مۇسۇلمان ياردهملىشىپ، دىنسىزالرغا باشقا قىلىپ، بىكار كېلىشىمنى دىنسىزالر بولسىمۇ،

 قىلغاندىن تهييارلىق مهخپىي ناھايىتى بولۇپ، كهتكهن كۈچىيىپ ناھايىتى مۇسۇلمانالر چاغدا بۇ  قىلدى.

 ھهمده قىلدى، ھۇجۇم مهككىگه باشالپ، ئهگهشكۈچىلىرىنى ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت كېيىن،

 كهبىنىڭ چېقىپ، بۇتالرنى پۈتۈن ئېلىپ، قولغا مهككىنى ۋاقىتتا، تولغان يىل 8 ئايرىلغىلى مهككىدىن

 بولۇپ، سالغان زۇلۇم ۋاقىت ئۇزۇن شۇنچه مۇسۇلمانالرغا مهككىلىكلهر گهرچه  بۇدسىزالندۇردى. ئىچىنى

 ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت بولسىمۇ، يوقىتىۋېتهلهيدىغان تهلتۈكۈس ئاسانال مهككىلىكلهرنى مۇسۇلمانالر

 ئۇالر پهقهت ئۆتلۈرمهسلىكنى، مهككىلىكلهرنى ئاستىدىكىلهرگه قول بولغاچقا، مېھرىبان ۋه تىنچلىقپهرۋهر

 بولسا مهككىلىكلهرگه  بۇيرىدى. بېرىشنى زهربه قايتۇرما ئۇالرغا قىلغاندىال ھۇجۇم مۇسۇلمانالرغا

 -زهيىمزهخمهت قانداق ھېچ تۇرغانالرغا جىم ئىچىده ئويلىرىنىڭ تاشالپ، قوراللىرىنى

 يوق قارشىلىق قانداق ھېچ مهككىگه مۇسۇلمانالر بىلهن شۇنىڭ  جاكارلىدى. يهتكۈزمهيدىغانلىقىنى

 مهككىلىكلهرنىڭ ئهلهيھىسساالم مۇخهممهت كېيىن، كىرگهندىن مهككىگه  كىردى. ئۇرۇشسىز ھالهتته

 شۇ  قويدى. ئىختىيارلىقىغا ئۆز ئۇالرنىڭ كېتىشىنى جايالرغا باشقا ياكى تۇرۇرىۋېرىشى زىمىنىدا ئۆز

بولدى. مۇسۇلمان قىسمى كۆپ مۇتلهق ئۇالرنىڭ تهسىرلىنىپ، ئىنتايىن مهككىلىكلهر كۈنى



 ۋاقتىدا، تۇرغان مهدىنىده ئۇ  كهتتى. قايتىپ مهدىنهگه ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت كېيىن ئۇنىڭدىن

 10 كېلىپ قايتىپ مهدىنىگه  بولدى. مۇسۇلمان كېلىپ، مهدىنىگه قهبىلىلهر ساندىكى كۆپ ناھايىتى

 ئهگىشىپ ئۇنىڭغا چاغدا بۇ  باردى. ئۈچۈن تاۋىپى خوشلۇشۇش مهككىگه پهيغهمبهر ۋاقىتتا، توشقان يىل

 يىغىلغان يهرگه بۇ تۈزلهڭلىكىده ئارافات ئۇ قېتىم شۇ  باردى. بىلله بىلهن ئۇنىڭ مۇسۇلمانالر مىڭ 114

 مهدىنىگه ئۇ كېيىن ئىشتىن بۇ  يهتكۈزدى. نهسىھىتىنى ئاخىرقى ئهڭ ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانالرغا بارلىق

 كۆچۈپ مهدىنىگه  ئىدى. بولغان بولۇپ مۇسۇلمان خهلقى ئهرهبىستان پۈتۈن چاغدا بۇ  كهتتى. قايتىپ

 جهمى ئۇ  قالدى. ئاغرىپ ئهلهيھىسساالم مۇھهممهد -633يىلى، يهنى ۋاقىتتا، بولغان يىل 11 بارغىنىغا

ئىدى. كىرگهن ياشقا 63 ئۇ ۋاقىتتا بۇ  ئۆتتى. ئالهمدىن يېتىپ، بولۇپ كېسهل كۈن 13

 - Abu ،Bakr 632) باكىر ئابۇ ئورنىغا ئۇنىڭ كېيىن، بولغاندىن ۋاپات ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت

 كىشىلهرنىڭ قىسىم بىر مهسىله يولۇققان دهسلىۋىده ئهڭ ئۇ  بولدى. خهلىپه قىلىپ، ۋارىسلىق (634

 ئابۇ  بولدى. ئاتىۋېلىشى دهپ «»پهيغهمبهر، ئۆزلىرىنى بهزىلهرنىڭ ۋه قىلىشى، رهت تۆلهشنى زاكات

كهلدى. غالىپ ئۈستىدىن ئۇالر تۇرۇپ، تاقابىل كهسكىن ئىنتايىن ئۇالرغا باكىر

 قىلىپ، ياردهم خهلقلهرگه كۆتهرگهن ئىسيان قارشى ئىسالمغا ئىمپېرىيىسى پېرىسىيه دهۋرىده باكىر ئابۇ

  باشلىدى. ئۇرۇش قارشى پارىسالرغا ئۇ بىلهن شۇنىڭ  قالدى. بولۇپ تهھدىت بىر ئۈچۈن مۇسۇلمانالر

 مۇسۇلمانالر ئۇرۇشتا ئاتالغان دهپ (Battle of Chains) «ئۇرۇشى »چائىنس قېتىملىق تۇنجى

 ئهسىرگه ۋه ئۆتلۈردى پارىسالرنى مىڭلىغان  تۆكتى. قاتتىق يهرگه يۈزىنى پارىسالرنىڭ قىلىپ، غېلىبه

  يهڭدى. ئۇالرنىمۇ قىلىپ، ئۇرۇش قارشى پارىسالرغا يهنه مازاردا مۇسۇلمانالر كېيىن ئۇنىڭدىن  ئالدى.

 ھىرا قىلىپ، غېلىبه ئۇرۇشالردا ئۇ قىلىپ، ئۇرۇش ئۇللهئىسالردىمۇ ۋه ۋاالجا مۇسۇلمانالر كېيىن ئۇنىڭدىن

 قارشى لىكلهرگه (Byzantines) بىزانتىن مۇسۇلمانالر  بويسۇندۇردى. ئۆزىگه خانلىقىنى

 ئابۇ يهردىن ئۇ بولسىمۇ، ئىگىلىۋالغان دهمهشقنىمۇ ھهمده  يهڭدى. ئۇالرنى قىلىپ، ئۇرۇش ئاجنادېيىندىمۇ

كهتتى. چىقىپ كېيىن بولغاندىن ۋاپات باكىر

 پارىسالر  بولدى. خهلىپه (Umar ibn ،al-khattab 634 - 644) ئۆمهر كېيىن ئۇنىڭدىن

 ئۇرۇش داۋاملىق قارشى ئۇالرغا ئۆمهر ئۈچۈن، توختاتمىقانلىقى پاراگهندىچىلىكىنى قاراتقان مۇسۇلمانالرغا

  قالدى. يېڭىلىپ ئۇرۇشتا جاسردىكى ئهمما، قىلدى، غېلىبه ئۇرۇشتا نامارراقتىكى مۇسۇلمانالر  قىلدى.

 مۇھىم ئهڭ تارىختىكى ئىچىده ئۇالرنىڭ  قىلدى. غېلىبه ئۇرۇشتا نۇرغۇنلىغان يهنه مۇسۇلمانالر

 ئۇالرنىڭ غېلىبىسى، ئۇرۇشتىكى بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ بولۇپ، ئۇرۇش نىخاۋاندىكى بىرى ئۇرۇشالرنىڭ



 ئاغدۇرىۋېتىشنى ئىمپېرىيىسىنى پېرىسىيه كېيىنچه بېرىپ، ئېچىپ ئىشىكىنى قارىتىلغان پېرىسىيىگه

 كېيىن ئۇرۇشىدىن يارمۇك قىلىپ، ئۇرۇش قارشى بىزانتىنلىقالرغا ئۆمهرمۇ  قىلدى. ئىگه ئىمكانىيهتكه

 ئازېربايجان مۇسۇلمانالر رۇسىيىده  بېسىۋالدى. مىسىرنى بىلهن يېرۇسالېم ئاندىن ئىگىلهپ، سۈرىيىنى

بېسىۋالدى. تابارىستاننىمۇ بىلهن

 Ali ibn) ئالى كېيىن ئۇنىڭدىن ۋه (Uthman ibn ،affan 644 - 656) ئوسمان مۇسۇلمانالر

abi ،talib 656 - 661) بىلهن پېرىسىيىلىكلهر مهزگىلده، تۇرغان ئاستىدا خهلىپلىكى الرنىڭ 

 ئۇالرنىڭ بېرىپ، زهربه قاتتىق قۆزغىالڭچىالرغا بۇ ئوسمان  قىلدى. قۆزغىالڭ بىزانتىنلىقالر

 مهزگىلده، قىلغان خهلىپىلىك ئوسمان مۇسۇلمانالرغا  چىڭىتتى. يهنىمۇ ھۆكۈمرانلىقىنى زىمىنلىرىدىكى

 پۈتۈن ئالغان ئىچىگه ئۆز يهرلهرنىمۇ قاتارلىق ماراكهش ۋه ئالگېرىيه تۇنىزىيه، لىۋىيه، ھازىرقى مۇسۇلمانالر

 يېرىگه، دېگهن (Khurasan) قۇراسان ئىراننىڭ ھازىرقى ئوسمان بېسىۋالدى. ئافرىقىنى جهنۇبى

   ئىۋهرتتى. ئهسكهر تۈركىيىگىمۇ ھازىرقى بىلهن ئارمېنىيه ھهمده

 ئۇمايياد خهلىپىلهرنىڭ ئۇ بولۇپ، -2خهلىپه بولغان قهبىلىسىدىن ئۇمايياد (680 - 602) مۇئاۋىياھ

 قائىروۋان تۇنىزىيىدىكى مۇسۇلمانالر دهۋرده، قىلغان يېتهكچىلىك مۇسۇلمانالرغا ئۇ  قۇردى. خاندانلىقىنى

 ھازىرقى ھهمده بېسىۋالدى، ئارىلىنى (Rhodes) رود بېسىۋالدى، كابۇلنى قۇردى، شهھىرىنى

 ئهسكهر زىمىنىغا قۇراسان ئىراننىڭ ھازىرقى  چۈشۈردى. قولغا تىرمىزنى بىلهن سامارقان ئۆزبهكىستاندىكى

  قاراتتى. ئۆزىگه بۇخارانى ئۆزبهكىستاندىكى ھهمده ئىۋهرتتى،

 ئۇنىڭ بولۇپ، ئاتايدىغان دهپ «»راشىدۇنالر قوشۇپ، ئالىالرنى ۋه ئوسمان ئۆمهر، باكىر، ئابۇ سۈننىلهر

.[6] ئىبارهت دىن «يېتهكلهنگهنلهر »توغرا مهنىسى

 ۋاپات ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت  كېڭهيتتى. تېزلىكىده چاقماق ئىمپېرىيىسىنى ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانالر

 ھهمده ئۆتتى، قولىغا مۇسۇلمانالرنىڭ قىتئه چوڭ 3 ئىچىده، ۋاقىت ئهسىردهك يېرىم كېيىنكى بولغاندىن

  تاشالندى. ئاغدۇرۇپ ئىمپېرىيه چوڭ 2 ئىبارهت رىمدىن ۋه پېرىسىيه زاماندىكى ئاشۇ

 ئېتىقادى، ئۇالرنىڭ نهرسه، ئېرىشتۇرگهن مۇۋهپپهقىيهتلهرگه تاشقىرى ئادهتتىن مۇشۇنداق مۇسۇلمانالرنى

  ئىبارهتتۇر. جاسارىتىدىن ۋه خاراكتېرى



 مېنىڭ جۈمله ئۇ  ئۆتۈنىمهن. بېقىشنى ئوقۇپ قېتىم بىر يهنه جۈملىنى يۇقىرىدىكى ئوقۇرمهنلهردىن مهن

 ئۇ دېمهك،  ئالدىم. ئهيهن ماتېرىيالدىن ئىنگلىزچه قىلىنغان بايان تارىخ مهزكۇر ئۇنى مهن  ئهمهس. سۆزۇم

 بىلهن ياپونالر تونۇشتۇرغان ماقالىسىدا پارچه ئىككى ئالدىنقى ئۆزهمنىڭ مهن مۇسۇلمانالر چاغدىكى

 نهۋره ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهت ئالى خهلىپه ئالغان تىلغا يۇقىرىدا  ئىكهن. ئوخشاش ئاساسهن

 ئوخشاش بىلهن ياپونالرنىڭكى ھازىرقى مۇسۇلمانالر يېتهكلىگهن ئۇ بولۇپ، كۈيۆغلى ۋه تۇغقىنى

 ئىگه جاسارهتكه بولغان بار سامۇرايالردا ۋه خاراكتېرغا، دهرىجىدىكى ئوخشاش ئېتىقادقا، دهرىجىدىكى

 سۈپهتلهرگه بولغان ئىگه ياپونالر ھازىرقى ھهقىقهتهنمۇ مۇسۇلمانالر دهۋرلهرده ئاشۇ يهنى،  ئىكهنىدۇق.

 ئىكهنىدۇق. ئىگه

:قوشتى تۆھپه گۈللىنىشكه ئاشۇنداق مۇسۇلمانالرنىڭ ئامىلالرمۇ تۆۋهندىكى باشقا ئۇنىڭدىن

 مۇسۇلمانالر  قويدى. تهربىيىلهپ ياخشى ناھايىتى ھهمرالىرىنى قىسىم بىر ئهلهيھىسساالم --مۇھهممهت

 ئۇ ھهمده قىلمىدى، -تاالنتاراج زىمىنالرنى بېسىۋالغان بىلىپ، ئېلىشىۋاتقانلىقىنى يولىدا ئالالھ

 ئۆلۈمدىن بولۇپ، جاسارهتلىك ھهم باتۇر، ھهم ئۇالر  قىلمىدى. قوللۇق قاتتىق خهلققه زىمىنالردىكى

قورقمىدى.

 مهرتلىق ناھايىتى ئۇالر  ئىستىمىدى. راھىتىنى دۇنيانىڭ بۇ ياكى قىلمىدى، يامانلىق نهپسى --ئۇالر

 پېرىسىيه تۇرمۇشتا  ئويالشمىدى. زادىال ئۆزلىرىنى قامداپ، ئېھتىياجىنى باشقىالرنىڭ دائىم قىلىپ،

 بىلهن ئهسكهرلهر ئادهتتىكى قوماندانلىرى دهرىجىلىك يۇقىرى ئارمىيىنىڭ ئاغدۇرىۋهتكهن ئىمپېرىيىسىنى

 ئاران قوسۇغى جهھهتتىمۇ -يىمهكئىچمهك كىيىنىپ، ئادهتتىكىچه  ياشىدى. ئاددىي ناھايىتى ئوخشاش،

 ئۇالر  يۈردى. قوساق ئاچ كۈنلهپ نهچچه ۋاقىتالردا كۆپۈنچه  ساقلىدى. سهۋىيىنى بىر تويىدىغان

 كىيىملهرنى يامالغان يهرلىرى كۆپ  يۈردى. ئۆره بىلهن سۇ ۋه خوما ئازراق نان، پارچه بىر تاپالىغاندا

    كهيدى.

 ئادهتتىكى ئۇالر بولۇپ، پهرقلىق ناھايىتىمۇ ئاقسۆڭهكلىرىدىن ئىمپېرىيىلىرىڭ رىم ۋه پېرىسىيه --خهلىپىلهر

 بىلهن خهلىپىسى مۇسۇلمانالرنىڭ چوڭلىرى ئىمپېرىيىنىڭ باشقا  ياشىدى. ئوخشاش بىلهن پۇخراالر

 خهلىپىلهر  قاالتتى. ئىتهلمهي پهرق ئىكهنلىكىنى خهلىپه كىمنىڭ ۋاقىتتا كۆپۈنچه كهلگهنده، كۆرۈشكىلى

 ئايىغىنى ئۆزىنىڭ يۇسىمۇ، ئۆزى -كىرقاتلىرىنى ئۆزىنىڭ ھهمده ئىشلهتمىدى، مۇھاپىزهتچى ئۆزلىرىگه

 بهرسىمۇ قىلىپ ئىشىنى باشقىالرنىڭ بېرىشتهك سېغىپ ئۆشكىسىنى خوشنىسىنىڭ ۋه يامىسىمۇ، ئۆزى



  قىلمىدى. ھېس خورلۇق ھهرگىز

 زىمىننى بىر ھهر  قىلدى. مۇئامىله ياخشى ئىنتايىن خهلقىگه زىمىنالرنىڭ بېسىۋالغان --مۇسۇلمانالر

 خهلقىگه زىمىننىڭ بېسىۋالغان ئۇالر  بۇزمىدى. چېركاۋالرنى ياكى بۇدخانا يهردىكى ئۇ بېسىۋالغاندا،

  ئالدى. بىلهن ئۇرۇش زىمىنالرنى يېڭى ئۇالر قالمىغاندىال يولى تالالش باشقا پهقهت  قىلدى. ئادىللىق

  قىلدى. كاپالهتلىك بىخهتهرلىكىگه يهرلىكلهرنىڭ تۈزۈپ، كېلىشىم بىلهن يهرلىكلهر ۋاقىتالردا كۆپۈنچه

 دهپ «»جىزياھ مىقتاردىكى ئاز يهرلىكلهردىن ئۈچۈن تۆلىمى ئۇنىڭ قوغداپ، يهرلىكلهرنى مۇسۇلمانالر

 بولۇشقىمۇ ئهسكهر يهرلىكلهرنى ھهمده ئالمىدى، زاكات يهرلىكلهردىن  ئۇالر  ئالدى. باج ئاتىلىدىغان

 قىلغان، ئاشۇنداق ئاتتىالمۇ داھىيسى داڭلىق دۇنياغا ھونالرنىڭ ياشىغان -5ئهسىرده  مهجبۇرلىمىدى.

 ئىدى. قىلغان ئاشۇنداق ئىمپېرىيىسىمۇ ئوسمانلى ياشىغان باشالپ -15ئهسىردىن

 قاتتىق ناھايىتى يهرلىكلهرنى زىمىندىكى بېسىۋېلىنغان خاراكتېرلىرى يۇقىرىقىدهك مۇسۇلمانالرنىڭ

 ئۆزلىكىدىن كېيىن، كۆرگهندىن ئالىجاناپلىقىنى ئاشۇنداق مۇسۇلمانالرنىڭ يهرلىكلهر تهسىرلهندۈرۈپ،

 مۇسۇلمان بىلهن ئىختىيارلىقى ئۆز ئۇالر  ئۇچرىمىدى. مهجبۇرالشقا ئادهم قانداق ھېچ  بولدى. مۇسۇلمان

بولدى.

 ئافغانىستاندىكى ئالدىدا يىلنىڭ نهچچه 10 بۇنىڭدىن كېيىن، بولغاندىن يېزىپ ئهھۋالالرنى يۇقىرىدىكى

 ئېسىمگه ئىشلىرى چاققانلىق بۇدالرنى چوڭ ناھايىتى ياسالغان بۇرۇن يىل يۈز نهچچه تالىبانالرنىڭ

ئىكهنىدۇق. ئهمهس ئۇنداق دهسلىۋىده مۇسۇلمانالر كۆرگىنىمىزدهك، يۇقىرىدا  قالدى. كېلىپ

ئۆگىتىدۇ؟ نېمىنى مۇسۇلمانالرغا تارىخى خهت باسما ۋه قهغهز.3

 مۇسۇلمانالرنىڭ ئادهتتىكى كهلگىچه -1800يىللىرىغا ئالغىنىمدهك، تىلغا ماقالىدا ئالدىنقى مهن

 جازاسىغا ئۆلۈم قىلىش ئۇنداق سهۋهبى،  باقمىدى. كۆرۈپ كىتابنى بېسىلغان پارچه بىرهر ھهممىسى

 كهتتى. قىلىپ تهرهققىي دهرىجىده يۇقىرى ئىنتايىن جهھهتتىن مهتبهئه بولسا ياۋروپا ئهمما،  باراتتى. ئېلىپ

  كهلتۈردى. ۋۇجۇتقا ئورنىنى ھۆكۈمرانلىق ۋه -كۈچقۇدرهت بولسا بىلىم  ئهكهلدى. بىلىمنى مهتبهئه 



 ئارقىدا ناھايىتىمۇ بولسا مۇسۇلمانالر  كهتتى. قىلىپ تهرهققىي سۈرئهتته تېز ناھايىتى ياۋروپا بىلهن شۇنىڭ

قالدى.

  بار. سهۋهب ئاساسىي 2 مۇنداق قالدۇرغان ئارقىدا مۇسۇلمانالرنى ئۆتكهندهك، سۆزلهپ ماقالىده ئالدىنقى

 ئهنئهنىنى بۇرۇنقى -2سهۋهب بۇ  دۇنيا. ھازىرقى  دۇنيا. بولسا بىرى يهنه  تهقۋادارلىق. ۋه ئىمان بىرى

 بۇرۇن مۇسۇلمانالر  تاقىلىدۇ. بېرىپ مهسىلىسىگه قىلىش قوبۇل زامانىۋىلىقنى ئاساستا، قالغان ساقالپ

 ئۆزلىرىنى تاقاپ، پۈتۈنلهي ئېشىكنى كېتىپ، مهغرۇرلىنىپ بهك ئۇتۇقلىرىدىن زور غايهت قازانغان

 تۆۋهن بىر مۇسۇلمانالرنى كېلىپ، قىستاپ زامانىۋىلىق ئاخىرى ئۈچۈن، تۇتقانلىقى يىراق زامانىۋىلىقتىن

  قويدى. پاتتۇرۇپ پاتقاققا ئىتتىرىپ، ئورۇنغا

 گۈللهنگهن ئهڭ ئىسالم تونۇشتۇرغان، يۇقىرىدا قايتىپ، دهۋرگه بۇرۇنقى جهھهتتىن ۋاقىت بىز ئهمدى

 مۇھهممهت ياكى [6]، ساخاباھالر زاماندىكى ئاشۇ  باقايلى. قاراپ يىلغا 50 دهسلهپكى

 ئوقۇپ سهۋىيىگىچه يۇقىرى ئهڭ زاماندىكى شۇ ھهرگىزمۇ ئۈلپهتلىرى، ۋه ھهمراھ ئهلهيھىسساالمنىڭ

 بىر ھهرگىزمۇ قارىغاندا، بويىچه سهۋىيىسى مهدهنىيهتلىشىش ۋاقىتتىكى شۇ ئۇالر  ئىدى. ئهمهس باققانالر

 دهرىجىده يوق تهڭدىشى ئىمانى ئۇالرنىڭ ئهمما  ئهمهستى. باققانالر ئوقۇپ سهۋىيىگىچه يۇقىرى

 پايدىالندى. ئۇنىڭدىن  قىلدى. قوبۇل زامانىۋىلىقنى يېڭىلىقنى، ئۇالر قوشۇپ، ئۇنىڭغا  ئىدى. كۈچلۈك

 زىمىننىڭ شۇ  ماسالشتۇردى. ئهھۋالىغا زىمىننىڭ شۇ ئۆزلىرىنى بېسىۋالغاندا، زىمىننى يېڭى بىر ئۇالر 

 خهلقى زىمىننىڭ نۇرغۇن بېسىۋېلىنغان ئىچىده، يىل 50 دهسلهپكى  قىلدى. قوبۇل -ئورۇپئادهتلىرىنى

 مىللهتلهرنىڭ يهرلىك ئهمهس مۇسۇلمان ئاشۇ ھۆججهتلىرى بارلىق ھۆكۈمهتنىڭ بولمىسىمۇ، مۇسۇلمان

 نهچچه يۈز، نهچچه بولسىمۇ، قادىر چۈشۈرۈشكه قولغا زىمىنالرنى يېڭى مۇسۇلمانالر  يېزىلدى. تىلىدا

 زىمىنالرنى ئۇ ئۇالر بولمىغاچقا، قادىر قىلىشقا ئىداره زىمىنالرنى سۇزۇلغان يىراقالرغا كىلومېتىر مىڭ

 -چوڭچوڭ ئابباسىدالرنىڭ دهسلهپكى  قىلدى. ئىداره تايىنىپ كىشىلهرگه ئهمهس مۇسۇلمان يهرلىك،

 ئاخىرقى خهلىپلىكلىرىنىڭ ئۇمايياد  ئىدى. بار كىشىلهر ئهمهس مۇسۇلمان ئىچىدىمۇ ۋهزىرلىرىنىڭ

 ئۆزلىرى  بېكىتىلدى. قىلىپ تىلى ھۆكۈمهت رهسمىي تىلى ئهرهب ئاندىن [7]، كهلگهنده مهزگىلىگه

 پۇلىنى پارىسالرنىڭ ۋه پۇلىنى، رىملىقالرنىڭ بۇرۇن ئۇنىڭدىن  چىقاردى. پۇلمۇ ئايرىم ئۈچۈن

 بىجىرىش ئىش قىسىم بىر رىملىقالرنىڭ مۇسۇلمانالر تاقالمىغاندا، بېرىپ دىنغا  ئىدى. ئىشلىتىۋهرگهن

 قۇچاق زامانىۋىلىققا  شۇ. مانا دېگهن ئىنتىلىش يېڭىلىقا  ئىدى. قوللىنىۋهرگهن قىلىپ قوبۇل ئۇسۇللىرىنى

  قىلدى. قوبۇل دهرھال ئۇنى كۆرگهنده، قهغهزنى دهسلىۋىده ئهڭ مۇسۇلمانالر  شۇ. مانا دېگهن ئېچىش

 مىسلى تارىختا دۇنياسىنى مۇسۇلمانالر  ئۆزگهرتتى. پۈتۈنلهي دۇنياسىنى مۇسۇلمان قهغهز بىلهن شۇنىڭ



 باسما مۇسۇلمانالرغا ئۆتكهنده يىل 1000 ئۇنىڭدىن  قىلدۇردى. تهرهققىي دهرىجىده باقمىغان كۆرۈلۈپ

 شۇڭا ئهمهس، نهرسه قىلغان ئىجات مۇسۇلمانالر بۇ ياق، »ياق، كهلسه، يېتىپ مهتبهئه ياكى خهت

 روھىي چاغدىكى شۇ مانا  تاقىۋالدى. ئېشىكنى دهپ، «ھارام، چوقۇم ئۇ بار، مهسىله ئۇنىڭدا چوقۇم

  تارتىۋاتىدۇ. كۈنگىچه بۈگۈنكى تاكى مۇسۇلمانالر زىيىنىنى خاراكتېرنىڭ ياكى ھالهت

 كهلگهنده كۈنگه بۈگۈنكى ئۈچۈن ئۇالر نېمىشقا  بولدى؟ نېمه ئۇيغۇرالرغا قىسىم بىر  ئۇيغۇرالرچۇ؟

قالدى؟ بولۇپ ھارام پۇل قهغهز

 مۇسۇلمانالرنىڭ  مېڭىۋاتىدۇ. قاراپ ياخشىلىققا  ئۆزگىرىۋاتىدۇ. ھازىر ئهھۋالى مۇسۇلمانالرنىڭ

 مۇسۇلمانالر لېكىن،  ئۆزگىرىۋاتىدۇ. قاراپ تهرهپكه قىالاليدىغان قوبۇل يېڭىلىقنى بارغانسهرى كاللىسىمۇ

 ئىگه، قاراشقا تهرهپلىمه بىر جهھهتته دىنىي بىرى، ئۇنىڭ  مهۋجۇت. قۇتۇپ ئىككى ھازىرمۇ ئارىسىدا

 »بىزنىڭ قىلىدىغان، رهت ھهممىسىنى ئۆزگىرىشلهرنىڭ يېڭى قىاللمايدىغان، قوبۇل قهتئىي يېڭىلىقنى

 كىشىلهر. قارايدىغان دهپ «شۇ ئهنه دېگهن ئىسالم بولسا، بارغان ئېلىپ قانداق ئىسالمنى -ئاتابوۋىلىرىمىز

 شىمالىي  بىلىمىز. ھهممىمىز بىز پهتىۋاالرنى مۇشۇنداق  بىلىمىز. ھهممىمىز بىز ئادهملهرنى بۇنداق 

  بار. مهسچىتلهر چهكلىگهن ئوقۇشىنى ناماز كىرىپ، مهسچىتلهرگه ئايالالرنىڭ ھازىرغىچه ئامېرىكىدا

 خۇدباھ ھازىرمۇ ئامېرىكىدا شىمالىي  كىرمىگهن. مهسچىتكه ئايالالر ئىسالمدا قهدىمقى سهۋهبى

(Khutbah) چۈشهنمهيدىغان قايسىسى ھېچ كىشىلهرنىڭ ئوتلۇرغان بۇزۇق، ناھايىتىمۇ نامىزىنى 

 -ئاتابوۋىمىز »بىزنىڭ كىشىلهر قىسىم بىر سهۋهبى ئۇنىڭ  بار. مهسچىتلهر ئوقۇيدىغان تىلىدا ئهرهب

 دهپ «مهيلى، چۈشهنمىسىمۇ كىم ھېچ نامازنى ئوقۇيمىز، شۇنداق بىزمۇ شۇڭا ئوقۇغان، ئاشۇنداق نامازنى

 كىمنىڭ ھېچ ئۇنى  باشاليدۇ. ئوقۇشقا باشتىن بىر ئېلىپ، قولىغا قۇرئاننى ئهرهبچه ھهمده  قارايدۇ.

 پهتىۋا ئۆلىماالر دىنىي قىلىنغاندا، كهشىپ يېڭى مىكروفون  يوق. كارى بىلهن چۈشهنمىگهنلىكى

 تېلېۋىزور بىلهن رادىئو  چهكلىدى. ئىشلىتىشىنى مىكروفون مهسچىتته مۇسۇلمانالرنىڭ چىقىرىپ،

 ھارام دېگهن ئۇالر  نهرسىلهر. رهزىل دېگهن ئۇالر  ئىشلهتمهيمىز. ئۇنى »بىز مۇسۇلمانالر چىققاندىمۇ

 تاقابىل ئۇنىڭغا تۇرۇپ، قارشى ئۆزگىرىشلهرگه دۇنياۋى سىز ئهمما  چىقتى. ئوتتۇرىغا دهپ «نهرسىلهر

 كىشىلهر قۇتۇبتىكى بۇ قىسقىسى،  يوق. ئىالجىڭىز قىلماي قوبۇل ئۇالرنى شۇڭا  تۇرالمايسىز.

 نېمىنى ھهچ  ماڭىمىز. ئېلىپ شۇنداق بىزمۇ بولسا، ماڭغان ئېلىپ قانداق -ئاتابوۋىمىز »ئىسالمنى

قارايدۇ. دهپ «شۇ، ئانه دېگهن ئىسالم ھهقىقىي ئۆزگهرتمهيمىز.

 بولسا ئۇالرچه  قارايدۇ. دهپ «كىشىلهر ئىدىيىلىك »ئىلغار ئۆزلىرىنى ئۇالر  بار. قۇتۇبمۇ بىر يهنه بىزده



 بولسا، تارالغان ئهڭ نېمه جهمئىيهتته  كېرهك. قىلىۋېتىلىشى يوق ھهممىسى نهرسىلهرنىڭ بۇرۇنقى

  كېرهك. قىلىشى قوبۇل شۇنى ئىسالممۇ

 ھهقىقهتهنمۇ بۇ  كېلىدۇ. توغرا يهرگه بىر ئوتتۇرىسىغىراق قۇتۇبنىڭ ئىككى مۇشۇ ھهقىقهت بۇرۇنقىدهكال،

 دىنىي ھهم قىلىش، ھهل مهسىلىنى يهردىكى بۇ  ساھه. بىر بولغان قىيىن ناھايىتى قىلىش ھهل

 تهلهپ كاللىنى ئاچىدىغان قۇچاق ئىدىيىگه يېڭى ھهم (religious ،scholarship) زىيالىيلىقنى

 ئىگه روھىگه قىلىش قوبۇل يېڭىلىقنى زىيالىيالر دىنىي نۇرغۇن بولساق، باقىدىغان قاراپ رېئاللىققا  قىلىدۇ.

 سهۋىيىدىكى يېتهرلىك ياكى ئهمهس، ئىگه زىيالىيلىققا دىنىي بولسا پىكىردىكىلهر ئىلغار نۇرغۇن  ئهمهس.

 نۇرغۇن  ياقتۇرمايدۇ. ئىسالھاتچىالرنى زىيالىيالر دىنىي نۇرغۇن  ئهمهس. ئىگه ئىسالملىققا

 كىشىلهر گۇرۇپپا ئىككى بۇ شۇڭالشقا  ياقتۇرمايدۇ. زىيالىيالرنى دىنىي بولسا، ئىسالھاتچىالر

  مهۋجۇت. توقۇنۇش ۋه سۈركۈلۈش دهرىجىدىكى كۈچلۈك ئارىسىدىكى

 -3خىل كهلگهن ۋۇجۇتقا بىرىكمىسىدىن كىشىلهرنىڭ خىل 2 مۇشۇ كېرىكى بىزگه بۇرۇنقىدهكال،

 قىالاليدىغان، قوبۇل ئىدىيىلهرنى يېڭى ئۆزگىرىشلهرگه يېڭى ئىسالمدىكى يهنى،  كىشىلهردۇر.

 ئاشۇنداق ئهنه  كېرهك. قىلىشى يېتهكچىلىك زىيالىيالر دىنىي تۇتىدىغان ئوچۇق ئىشىكىنى قهلبىنىڭ

 ئۆزگهرتسه نهرسىلهرنى قايسى بولىدىغانلىقىنى، ئۆزگهرتسه نهرسىلهرنى قايسى ئىسالمدىكى كىشىلهر

  كېرهك. بېرىشى سىزىپ كىشىلهر ئاشۇنداق ئهنه چېگرىنى  كېرهك. بېرىشى بهلگىلهپ بولمايدىغانلىقىنى

 «بولغۇيتى؟ چهكلىگهن خهتنى باسما ئۈچۈن نېمه زىيالىيالر دىنىي ۋاقىتتا »ئهينى كىشىلهر بهزى ھازىر

 دۇنيانىڭ چىققاندا، يېڭى نهرسىلهر قاتارلىق تېلېۋىزور ۋه رادىئو قهقۋه، ئهمېلىيهتته  مۇمكىن. سورىشى دهپ

  چهكلىگهن. ئۇالرنى چىقىرىپ، پهتىۋاالرنى يۈزلىگهن ئونلىغان، مۇسۇلمانالر جايلىرىدىكى نۇرغۇن

 تونۇشتۇرۇشۇم ئايرىم قېتىم بىر يهنه ئۇنى مهن بولۇپ، قىززىق ئهڭ ھېكايىسى قهقۋهنىڭ ئىچىده بۇالرنىڭ

  مۇمكىن.

 يهرلىك يالغۇز خۇتباھنى مۇسۇلمانالر :بولۇپتۇ يىل نهچچه ئويالۋاتقىلى ئىشنى بىر مۇنداق قازى ياسىر

 ئېكرانالرنىمۇ چوڭ ئىچىده مهسچىتنىڭ يهنه قالماي، ئىشلىتىپال مىكروفون يالغۇز قالماي، ئوقۇپال تىلدا

 بىر نامىزىنى خۇتباھ ئىشلىتىپ، دېتالىنى يۇمشاق PowerPoint شىركىتىنىڭ مىكروسوفت ئىشلىتىپ،

 خۇتباھ  تۇرۇش. كۆرسىتىپ ئېكراندا چوڭ ئاشۇ مهزمۇنىنى ئۇنىڭ تهرهپتىن بىر ئوقۇپ، تهرهپتىن

 ئاشۇنداق  بىلىۋېلىش. مهزمۇنىنى ئۇنىڭ قىلىپ، دىققهت مهزمۇنىغا ئۇنىڭ مهقسهت ئوقۇشتىن

 بىلهن كۆز  ئىبارهت. تايىنىشتىن قابىلىيىتىگه كۆرۈش ئۇسۇلى ياخشى ئهڭ ئىگىلىۋېلىشنىڭ ئۇچۇرالرنى



 مهسچىتته  خاتا؟ نېمىسى بۇنىڭ شۇڭا بولىدۇ. ئۆگهنگىلى كۆپراق ۋه ياخشىراق ئۆگهنگهنده كۆرۈپ

 كىشىلهر بولغاندا پهيدا خهت باسما ۋاقىتتا، ئهينى  خاتا؟ نېمىسى ئىشلىتىشنىڭ ئېكرانالرنى چوڭ

 مهتبهئهنى ئهنسىرهپ، دهپ «بېرىدۇ؟ يۈز ئىش نېمه كېيىن قويساق، يول خهتكه باسما »ھازىر

 بۇنىڭغا مۇسۇلمانالر دۇنيادىكى پۈتۈن قويساق، يولغا ئېكراننى چوڭ ھازىرال بىز ئهگهر  ئىدى. چهكلىگهن

 ئىمامنىمۇ كېيىن كۆرسهك، ئېكراندا تېكىستلىرىنى ناماز »ھازىر بهزىلىرى  مۇمكىن. چىقىشى قارشى

  مۇمكىن. دېيىشى «ئوقۇيمىزمۇ؟ خۇتباھ يوقال ئىمام يېتهكلهيدىغان خۇتباھنى كۆرۈپ، ئېكراندىال

 چوقۇم ئىشالر بۇنداق بولىشى، باشالمچى زىيالىيالر دىنىي چوقۇم قىلىشتا ئىشالرنى بۇ شۇڭالشقا

كېرهك. چىقىرىلىشى ۋۇجۇتچا ئارقىلىق قوللىشى شۇالرنىڭ

 سېلىنىۋاتقان يېڭىدىن شهھىرىدىكى مېمفىس ئامېرىكىنىڭ قازى ياسىر كهلگهنده، يهرگه مۇشۇ سۆزلهپ

 خۇددى قازى ياسىر ئالدى. تىلغا ئورۇنتۇلغانلىقىنى ئېكرانالرنىڭ چوڭ ئاشۇنداق مهركىزىگه ئىسالم

 قېتىم بۇ ئوخشاش، پاشاغا ئىبراھىم ئىشلىگهن بولۇپ مىنىستىر ئىمپېرىيىسىده ئوسمانلى ۋاقىتتىكى ئهينى

 ھهققىدىكى ئىشلىتىش ئېكران چوڭ مهسچىتته گۇرۇپپىسىغا دىرېكتورالر مهركىزىنىڭ ئىسالم مېمفىس

 چوقۇم ئۆزگىرىشنى بۇنداق  :دېدى مۇنداق يهنه ئۇ  قويدى. ئوتتۇرىغا يازىدىغانلىقىنى ئۆزى ئىلتىماسنى

 بۇ بىرسى باشقا ئهگهر  باشاليدۇ. چوقۇم بىرسى باشقا باشلىمىساق بىز ئهگهر  كېرهك. باشلىشى ئادهم بىر

 چېكىدىن يهنه بولسا، قىلىدىغان ئالدىغا ئۆز ئۇنى ئهمهس، يېتهكچىلىكىده زىيالىيالرنىڭ دىنىي ئىشنى

 ئىسالمنىڭ ئۆزگىرىشلهرگه يېڭى شۇڭالشقا  مۇمكىن. چىقىشى كېلىپ ئىشلىرى ئاشۇرىۋېتىش

 ئادهمنىڭ بىر ھهر  مهن  كېرهك. قىلىشى يېتهكچىلىك زىيالىيالر دىنىي ئاساستا قىلغان رېئايه شهرتلىرىگه

 ئىككى ئىبارهت ئىلغارالردىن بىلهن ئۆلىماالر دىنىي ئېچىۋهتىشىنى، ئىشىكىنى قهلب دۇنياغا يېڭى ۋه دىن

 ئۈمىد چۈشىنىشىنى تولۇق يېتهرسىزلىكلىرىنى ۋه چهكلىمه تۇرغان بولۇپ مهۋجۇت ئالدىغا ئۆز سىنىپنىڭ

 زامان، ھهممه ئۇنى چۈشۈرگهنده، دىننى ئۇلۇغ بۇ ئالالھ كېرهككى، بىلىشىمىز چوقۇم شۇنى بىز  قىلىمهن.

 قىسىم بىر دىندا ئالالھ  چۈشۈرگهن. قىلىپ كېلىدىغان ماس ئورۇنالرغا ھهممه ۋه ماكان، ھهممه

 بولسا، قويمىغان يول ئۆزگىرىشكلهرگه ئاشۇنداق ئالالھ ئهگهر  قويغان. يول بېرىشىگه يۈز ئۆزگىرىشلهرنىڭ

 يهنه يهردىن ئۇ جۇڭگوغىچه، دىن (شتاتى بىر تۇتىشىدىغان كاناداغا )ئامېرىكىنىڭ ئاالسكا ئىسالمنىڭ

 مۇھىم كهلگهن دۇچ ھازىر بىز  بوالتتى. بولمىغان مۇمكىن قهتئىي بارالىشى تارقىلىپ ئاۋۇسترالىيىگىچه

 قايسى بولىدىغانلىقى، ئۆزگهرتسه قىسمىنى قايسى دىننىڭ مۇسۇلمانالرغا بىرى، مهسىلىلهرنىڭ

 سهزگۈر ناھايىتى بىر بۇ  ئىبارهت. بېرىشتىن ئايدىڭالشتۇرۇپ بولمايدىغانلىقىنى ئۆزگهرتسه قىسمىنى

 ناھايىتى بولسىال سۆز ھهققىده ئۆزگىرىش ئىسالمدىكى مۇسۇلمانالر قىسىم بىر زور  مهسىله.

 بولۇشنى ئۆزگىرىش ساھهسىده ھهممه دىننىڭ بولسا مۇسۇلمانالر قىسىم بىر يهنه  كېتىدۇ. راھهتسىزلىنىپ



 تهرهپنى ئىككى بۇ  خالىمايدۇ. قېلىشنى ساقالپ قايسىسىنى ھېچ نهرسىلهرنىڭ ئهنئهنىۋى  ئىستهيدۇ.

 كېلىدىغانلىقىنى توغرا قايهرگه سىزىقنىڭ ئاشۇ مهن ھازىر  بار. سىزىق ئوتتۇرا بىر تهڭپۇڭالشتۇرىدىغان

  تىرىشىۋاتىمهن. ئۈچۈن تېپىش

  .[1] ئالدىم ئهينهن لېكسىيىسىدىن قازىنىڭ ياسىر ئاساسهن مهن مهزمۇنالرنى يۇقىرىدىكى

 

ھهققىده قازى ياسىر دوكتۇر.4

 شۇڭا  تونۇشتۇرىمهن. لېكسىيىلىرىنى قازىنىڭ ياسىر يهنه ماقالىلىرىدا قانچه بىر كېيىنكى ئۆزهمنىڭ مهن

  كۆردۇم. مۇۋاپىق قويۇشنى بېرىپ چۈشهنچه ئاز بىر يهرده مۇشۇ توغرۇلۇق قازى ياسىق مهن

 پاكىستاندىن ئامېرىكىغا -ئاتائانىسى نىڭ [8] (Abu ammaar yasir qadhi) قازى ياسىر

 كىرگهن ياشقا بهش ئۇ  تۇغۇلغان. شىتاتىدا تېكساس ئامېرىكىنىڭ ياسىر بولۇپ، كهلگهن بولۇپ كۆچمهن

 ئوتتۇرىنى تولۇق قازى ياسىر  كهتكهن. كۆچۈپ ئهرهبىستانغا سهئۇدى -ئاتائانىسى ئۇنىڭ يىلى

 بۇرۇنقى ئۆزىنىڭ ئوتتۇرىنى تولۇق بىلهن تاالنتى ئاالھىده ئۆزىنىڭ بولۇپ، ئوقۇغان يهرده شۇ پۈتتۈرگىچه

 كېلىپ، قايتىپ ئامېرىكىغا ئۇ كېيىن ئۇنىڭدىن  پۈتتۈرگهن. بالدۇر يىل ئىككى ساۋاقداشلىرىدىن

 ھهمده ئالغان، ئۇنۋانى باكالۋېر كهسپىده ئىنژېنېرلىكى خېمىيه ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھيۇستون تېكساستىكى

  ئىشلىگهن. مهزگىل بىر ده (Dow Chemical) شىركىتى «خېمىيهسى »دوۋ ئامېرىكىنىڭ

 ئىسالم ۋه ھهدىس ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مهدىنا ئوقۇپ، بېرىپ قايتىپ ئهرهبىستانغا سهئۇدى ئۇ -1996يىلى

 ئاشۇ ھهمده  ئالغان. ئۇنۋانىنى باكالۋرلىق بىر يهنه ھهدىسنىڭ بىلهن تىلى ئهرهب فاكۇلتېتىدا ئىلمى

  ئالغان. ئۇنۋانىنى ماگىستىرلىق كهسپىنىڭ ئهقىده ۋه تېئولوگىيه ئىسالم فاكۇلتېتىدا داۋا  مهكتهپنىڭ

 Yale) ئۇنىۋېرسىتېتى يېل -2013يىلى ھهمده كهلگهن، قايتىپ ئامېرىكىغا ئۇ -2005يىلى

University) ئالىي »دهۋر ئهنگلىيه  ئېرىشكهن. ئۇنۋانىغا دوكتۇرلۇق كهسپىده تهتقىقاتى ئىسالم نىڭ 

 تۇرىدىغان ئورۇندا ئالدىنقى ئهڭ بويىچه دۇنيا -2014-2013يىلى چىققان، تىزىپ ژورنىلى  «مائارىپى

 قازى ياسىر يهنى،  .[9] ئىكهن -11ئورۇندا ئۇنىۋېرسىتېتى يېل تىزىملىكىده، مهكتهپ ئالىي 50

 بويىچه كهسپى تهتقىقاتى ئىسالم بىرىده مهكتهپلهرنىڭ ئالىي  داڭلىق ئهڭ بويىچه دۇنيا ئامېرىكىدىكى



 مهكتهپلهرده ئالىي ۋه ئورۇنلىرى تهتقىقات دهرىجىلىك ئالىي نۇرغۇن ھازىر ئۇ  ئالغان. ئۇنۋانى دوكتۇرلۇق

 دۆلهت ئامېرىكا بىرى خىزمىتىنىڭ ئۇنىڭ  شۇغۇللىنىۋاتىدۇ. بىلهن خىزمىتى تهتقىقاتچىلىق ۋه لىدېرلىق

 ۋه ئاۋۇسترالىيه ئهنگلىيه، كانادا، ئامېرىكا، ئۇ  ئىكهن. مهسلىھهتچىلىكى مىنىستىرلىكىنىڭ بىخهتهرلىك

 ئۇنىڭ بولۇپ، سۆزلهۋاتقان لېكسىيه ھهققىده ئىسالم بېرىپ، دۆلهتلىرىگه مۇسۇلمان نۇرغۇن

  يۈرۈۋاتىدۇ. تارقىلىپ تۈرده كهڭ تا (YouTube) يۇتىيۇب ھۆججىتى سىن لېكسىيىسىنىڭ

 بويىچه كهسپى ئىسالم دۆلهتلىرىده غهرب ۋه ئهرهب كېيىن، پۈتتۈرگهندىن ئوتتۇرىنى تولۇق قازى ياسىر

 ئوتتۇرىنى تولۇق ئۇ  ئۇچرايدۇ. كهم ئىنتايىن جهھهتته بۇ ئۇ بولۇپ، ئادهم -بىردىنبىر ئوقۇغان يىل 20 يهنه

 ئامېرىكىنىڭ يېقىندا  باشلىغان. بېرىشنى خۇدباھ باشالپ چاغدىن شۇ بولۇپ، پۈتتۈرگهن يېشىدا 16

 مۇسۇلمان كۈچلۈك ئهڭ تهسىرى »دۇنيادىكى ئۇنىڭغا «گهزىتى دهۋر يورك »نيۇ داڭلىق دۇنياغا

  بهردى. نام دهپ «بىرى باياناتچىالرنىڭ

 ئىدىيىسىنىڭ شهرق بىلهن ئىدىيىسى غهرب كۆڭلىنى ئۇنىڭ تارىخى ئوقۇش ئاشۇنداق قازىنىڭ ياسىر

 زىيالىي دىنىي ئاالھىده بىر ئۇنى پروگراممىالپ، بىلهن ئىدىيه يېڭى بىر بولغان ھاسىل يۇغۇرىلىشىدىن

  ئىدىم. يازغان ماقاله پارچه بىر تېمىدا دېگهن «قالپىغى 6 »ئويالشنىڭ بۇرۇن مهن  يېتىلدۈرگهن. قىلىپ

 دهپ «كىيىش قالپاقالرنى خىل »ھهر ئېلىشىنى رولالرنى ئوخشىمىغان ئادهملهرنىڭ بىر غهربلىكلهر

 ئۆتكۈزۈلگهن بىلهن قازى ياسىر تونۇشتۇرىدىغان قىسمىدا كېيىنكى ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن  تهسۋىرلهيدۇ.

 ئۇقۇم ئاشۇ ئهگهر  ئىشلهتتى. يهرده كۆپ سۆزىنى «»قالپاق قىزمۇ مۇسۇلمان سورىغان سوئال سۆھبهتته،

 -بىربىرىگه  ماسلىشااليدۇ. مۇھىتالرغا نۇرغۇن ئوخشىمايدىغان -بىربىرىگه قازى ياسىر قارىساق، بويىچه

 كىيىۋاتقان ھازىرمۇ ۋه باققان كىيىپ ھازىرغىچه ئۇ كىيهلهيدۇ. قالپاقالرنى نۇرغۇن ئوخشىمايدىغان

 زىيالىي، دىنىي :ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز تۆۋهندىكىلهرنى ئۇالر بولۇپ، كۆپ خېلى تۈرى قالپاقلىرىنىڭ

 ئىمام، شېيىخ، ئاكادېمىك، بهرگۈچى، تهلىم دىنىي پروفېسسور، نۇتۇقچى، ۋه باياناتچى خهلقئارالىق

 دائىرىلىرىگه ھۆكۈمهت دۆلهتلىك (interfaith)، كېلىشتۈرگۈچى ئوتتۇرىسىدىكى دىنالر ئوخشىمىغان

  بهرگۈچى. لېكسىيه

 (Rhode Colleges) ئىنستىتۇتى رودس شهھىرىدىكى مېمفىس ئامېرىكىنىڭ ھازىر قازى ياسىر

 ئىنستىتۇتى ئالماغرىب جايالشقان شهھىرىگه مېمفىس ئاشۇ يهنه ئۇ  پروفېسسورى. ياردهمچى نىڭ

(Almaghrib Institute) ئالىي شۇ ۋه مۇدىرى، باشقارمىسىنىڭ ئىشلىرى ئوقۇتقۇچىالر نىڭ 

 شوھبىسى شهھهرلهرده چوڭ 21 ئامېرىكىدىكى ئىنستىتۇتىنىڭ ئالماغرىب  ئوقۇتقۇچىسى. مهكتهپنىڭ



 بولۇپ مهكتهپ ئالىي چوڭ ئهڭ بار كهسپى تهتقىقاتى ئىسالم ئامېرىكىدىكى شىمالىي بولۇپ، بار

 باشقا قاتارلىق ھىندىستان ۋه كانادا، ئهنگلىيه، ئاۋۇسترالىيه، مهكتهپنىڭ بۇ باشقا، ئامېرىكىدىن ھېسابلىنىدۇ.

  .[10] ئىكهن بار مهكتىۋى شۆھبه ئهللهردىمۇ 9

 ماس غهربكه زاتالرنىڭ دىنىي ئوقۇغان شهرقته ھازىر بولغۇنىدهك، خهۋىرىده ئوقۇرمهنلهرنىڭ

 ئهھۋال ئېغىر بىر كهلمهسلىكىدهك ماس شهرققه بولسا زاتالرنىڭ دىنىي ئوقۇغان غهربته كهلمهسلىكى،

 دىنىي ئاساسهن ھازىر بولسا ئۇيغۇرالر تۈپهيلىدىن، سهۋهبلهر زامانىۋى ۋه تارىخىي خىل ھهر  مهۋجۇت.

 كۆرگهن تهربىيه تهڭ ئىككىسىده ھهر غهربنىڭ بىلهن شهرق  تۇرىۋاتىدۇ. ھالهتته خىل بىر يوق زىيالىيلىرى

 ئىشالرنى -چوڭچوڭ كهلگۈسىده شۇڭالشقا   ئهمهس. مۇمكىن تېخىمۇ ئېچىش گهپ توغرۇلۇق ئادهم

 بهزىلىرىنىڭ سىڭىلالردىن ۋه ئۇكا ئىستهيدىغان تولدۇرۇشنى بوشلۇقنى بىر ئىچىدىكى مىللهت قىلىپ،

 بىلهن شهرق ھازىر قازى ياسىر  قىلىمهن. ئۈمىد بېقىشىنى ئويلۇشۇپ بېسىشنى ئىزىنى قازىنىڭ ياسىر

 ئادهم ئۆزىدهك ئارقىلىق شۇ ئوقۇپ، ئامېرىكىدىال پهقهت ئوقۇماي، تهڭ ئىككىسىده ھهر غهربنىڭ

 ئاشۇنداق ئهگهر  پىالنالۋېتىپتۇ. قۇرۇشنى مهكتهپ ئالىي بىر تهربىيىلهيدىغان كىشىلهرنى بوالاليدىغان

 پۇلىغا مۇكاپات ئوقۇش ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىالر ئۇيغۇر قانچه بىر چوقۇم قالسا، قۇرۇلۇپ مهكتهپ

 ئىشىغا مهكتهپنىڭ ئاشۇ بولغان قۇرماقچى قازى ياسىر مهن بۇيرىسا خۇدايىم  مۇمكىن. ئېرىشهلىشى

 خېلى ياشالر ئۇيغۇر ئوقۇۋاتقان ئهللىرىده مۇسۇلمان شهرقتىكى ھازىر  تۇرىمهن. قىلىپ دىققهت داۋاملىق

 ھازىرقى بولسا، ئىمكانىيىتىڭىز ئهگهر تهكلىبىم، بېرىدىغان ئۇالرغا مېنىڭ  ئىگىلهيدىكهن. ساننى كۆپ

 ئۇنۋانى دوكتۇرلۇق ياكى ماگىستېرلىق باكالۋرلىق، بىرهر غهربتىمۇ كېيىن، بولغاندىن پۈتتۈرۇپ ئوقۇشنى

 ئىككىسىگه ھهر غهربنىڭ بىلهن شهرق سىز قىلسىڭىز، ئاشۇنداق ئهگهر  بېقىڭ. ئويلۇشۇپ ئېلىشنىمۇ

 بولۇپ زىيالىي دىنىي ھهقىقىي بىر بىلىدىغان ئوبدان مۇسۇلمانلىرىنىمۇ ئۇيغۇر ھهمده كېلىدىغان، ماس

چىقااليسىز. يېتىشىپ

سوھبهت بىلهن ياسىر دوكتۇر.5



 ئويۇشتۇرغان سۆھبىتى تېلېۋىزور بىر بىلهن قازى ياسىر قانىلى تېلېۋىزور مۇسۇلمان بىر ئهنگلىيىنىڭ يهقىندا

 مهزكۇر ماقالىنىڭ مهن  قويۇلدى. تورالرغا كۈنى -17يانۋار -2014يىلى فىلىمى سۆھبهتنىڭ بۇ بولۇپ،

ئۆتىمهن. تونۇشتۇرۇپ قىسمىنى كېلىدىغان ماس تېمىسىغا ماقالىنىڭ مۇشۇ سۆھبهتتىكى ئاشۇ قىسمىدا،

 كۆرىنىشى. بىر مهيدانىنىڭ سۆھبهت ئۆكتۈزگهن بىلهن قازى ياسىر تېلېۋىزورى ئهنگلىيه :-5رهسىم

 مۇسۇلمانالرنىڭ پىكىردىكى ئىلغار بىلهن ئارزۇسى مۇسۇلمانالرنىڭ كونسېرۋاتىپ يۇقىرىدا سىز :سوئال

قىلىدۇ؟ تهلهپ نېمىنى تېپىش سىزىقنى ئۇ  دېدىڭىز. بار سىزىق بىر تهڭپۇڭالشتۇرىدىغان تهلىپىنى

 نېمىنىڭ ئىكهنلىكىنى، قانۇنالر ۋه پرىنسىپ تۈپ ئىسالمدىكى نېمىنىڭ تېپىش سىزىقنى ئۇ :جاۋاب

 ئۆزگهرتىلسه قانۇنالر بىلهن پرىنسىپ تۈپ  قىلىدۇ. تهلهپ چىقىشنى ئايرىپ ئهمهسلىكىنى ئۇنداق بولسا

  بولىدۇ. ئۆزگهرتىلسه ھالدا ماسالشتۇرۇلغان زامانىۋىلىققا تهرهپلىرى قالغان دىننىڭ ئهمما  بولمايدۇ.

 بىلهن ئهر مۇسۇلمان بىر ئىبارهت مهندىن ئايال مۇسۇلمان بىر سىز بولساق، باقىدىغان قاراپ ھازىر مهسىلهن،

 ۋاقىتالردا بۇرۇنقى 100 بۇنىڭدىن ئىش بۇنداق  ئۆكتۈزىۋاتىسىز. سۆھبهت تېلېۋىزوردا مهملىكهتلىك بىر

 مۇسۇلمان مانا  سۆزلهيدۇ. ئايالالرمۇ تېلېۋىزورالردا دۇنيادىكى پۈتۈن ھازىر  ئىدى. ئهمهس مۇمكىن زادىال

 بىر دىنىنىڭ ئىسالم دۇنياغا بۇ  ئهمهس. خاتا يېرى ھېچ بۇنىڭ  بولدى. قىلىدىغان شۇنداق ئايالالرمۇ

قىلىدۇ. نامايان ئىكهنلىكىنى دىن ئۇلۇغ

 بىلىملهرنى توپلىغان ئوقۇپ ئاشۇنداق سىز شۇڭا  باشقىچه. ناھايىتىمۇ تارىخىڭىز ئوقۇش سىزنىڭ :سوئال

قارامسىز؟ دهپ مهجبۇرىيىتى ئۆزىڭىزنىڭ يهتكۈزۈشنى مۇسۇلمانلىرىغا زامان ھازىرقى

 بۇنىڭ  قارايمهن. دهپ مهجبۇرىيهت يۈكلهنگهن ئۈستۈمگىال مېنىڭ يالغۇز ئۇنى مهن شۇنداق. :جاۋاب

 بويىچه تهتقىقاتى ئىسالم غهربته  يوق. ئاساسهن ئۆلىماالر ئۆگهنگهن -ئىلىمپهنلىرىنى غهربنىڭ سهۋهبى

  خهۋهرسىز. ئاساسهن بىلىملىرىدىن ئهنئهنىۋى مۇسۇلمانالرنىڭ ئوقۇغۇچىالر ئوقۇۋاتقان دوكتۇرلۇقتا

 قىسمى كۆپ مۇتلهق پروفېسسورالرنىڭ شۇغۇللىنىۋاتقان بىلهن تهتقىقاتى ئىسالم غهربتىكى

 ئهنئهنىسىگه مۇسۇلمانالرنىڭ ئادهم بىر  مهن  ئهمهس. سادىق ئانچه ئهنئهنىسىگه مۇسۇلمانالرنىڭ

  ئوياليمهن. دهپ ماڭااليدۇ، شۇغۇللۇنۇپ بىلهنمۇ تهتقىقاتى ئىسالم يهنه تۇرۇپ، بولۇپ سادىق ناھايىتى



 ئۆگىنىپ -ئىلىمپهنلىرىنى زامان ھازىرقى قىسمى كۆپ مۇتلهق ئۆلىماالرنىڭ ۋه شېيىخ ئهكسىچه، بۇنىڭ

 بىر تۇرىۋاتقان بولۇپ مهۋجۇت ئارىسىدا مۇسۇلمانالر زاماندىكى ھازىرقى ئۇالر شۇڭالشقا  باقمىغان.

 ياشالردىكى نهچچه 20 بىر ھهپته ئالدىنقى تېخى مهسىلهن،  ھهپىلىشهلمهيدۇ. بىلهن مهسىلىلهر قىسىم

 گۇمانلىرىنى ھهققىدىكى ئىسالم ئۆزىنىڭ يېزىپ، بىرنى خهتتىن ئۇزۇن ناھايىتى ماڭا ئوقۇغۇچى ياش

 تېئولوگىيىسى ئىسالم مېنىڭ  مهسىله. تاقىلىدىغان بېرىپ تېئولوگىيىسىگه ئىسالم بۇ  قىلىپتۇ. بايان

 بۇ ئىلمى تېئولوگىيه ئوقۇغان مهكتهپلهرده ئالىي شهرقتىكى  بار. ئۇنۋانىم ماگىستېرلىق بىر بويىچه كهسپى

 مۇسۇلمان قاتارلىق ئهزھهر مهدىنه، مهسىلهن،  بېرهلمهيدۇ. جاۋاب سوئالالرغا سورىغان باال ياش

 تېمىالر ئوخشاش دېگهنگه دىنسىزلىق ۋه ئىنسانپهرۋهرلىك مهكتهپلهرنىڭ ئالىي داڭلىق دۆلهتلىرىدىكى

 بۇنىڭدىن سۆزلىنىدىغىنى دهرسلىرىده ئۇالرنىڭ شۇڭا  توشمايدۇ. ساالھىتى بېرىشكه دهرس ئۈستىده

 قىلىنغان -تاالشتارتىش ئىسالمدا بهرگهن، يۈز بۇرۇن يىل 1000 بۇنىڭدىن ياكى بۇرۇن، يىل 500

 بۇ مهن  مهزمۇنالر. دېگهندهك دېگهن، ئۇنداق گۇرۇپ ئاۋۇ دېگهن، مۇنداق گۇرۇپ ماۋۇ  مهسىلىلهر.

 ئۆزلىرىگه ئۇالرنىڭمۇ  ئهمهسمهن. چىقارماقچى نهرسىگه بىر يوق قىممىتى پۈتۈنلهي مهزمۇنالرنى

 ئهنگلىيىده، ئامېرىكىدا، بولغۇنۇم، دېمهكچى مېنىڭ  بار. قىممىتى چۇشلۇق ئۆزلىرىگه ئورنى، چۇشلۇق

 بۇرۇن يىل 1000 بۇنىڭدىن باال بىر يۇقىرىقىدهك ئۆسكهن تۇغۇلۇپ ئاۋۇسترالىيىده ياكى كانادادا،

 »ماڭا بولىدىغىنى، كۆڭۈل ئۇنىڭ  قىزىقمايدۇ. ئازراقمۇ گۇرۇپپىالرغا ئوخشىمىغان باققان بولۇپ مهۋجۇت

 ھاياتلىقالرنىڭ بۇرۇنقى بىزنى دهرسى بىئولوگىيه  ئۆتىۋاتىدۇ. دارۋىنىزملىقنى دهرسىده بىئولوگىيه ھازىر

 «كېرهك؟ چۈشىنىش قانداق بۇنى  دهيدۇ. كهلگهن، ھالهتكه بۈگۈنكىدهك قىلىپ تهرهققىي شهكلىدىن

 بىر ئوخشاش پهنلهرگه ھهممه باشقا ئىلمى تهرهققىيات تهدرىجى  مهسىلىلهر. ئوخشاش دېگهنگه

 شۇڭا  دېيىلىدۇ. «چۈشكهن جهننهتتىن ()ئهۋه ھاۋا بىلهن »ئادام قۇرئاندا ئهمما،  پهن. مۇكهممهل ناھايىتى

  ئېيتىپتۇ. بىلهلمىگهنلىكىنى ئىشىنىشىنى قايسىسىغا گهپنىڭ ئىككى بۇ ئۆزىنىڭ باال ياش ھېلىقى

 بېرىش جاۋاب سوئالالرغا بۇنداق ئۈچۈن زات دىنىي بىر باقمىغان ئۆگىنىپ -ئىلىمپهنلىرىنى زامان ھازىرقى

 جىق تهتقىقاتالردىنمۇ بېرىلغان ئېلىپ ھازىرغىچه دارۋىنىزم ئۆزهم مهن شهخسهن  ئهمهس. ئىش ئاسان بىر

  ئوياليمهن. دهپ قىلىدۇ، تهلهپ بېرىشنى ئېلىپ تهتقىقاتالرنى بولغان كۆپ

 بىرىنى ئىچىدىكى قالپاقالرنىڭ خىل ھهر بېشىڭىزغا بهرگهنده، جاۋاب سوئالالرغا مۇشۇنداق سىز :سوئال

بوالمسىز؟ مهجبۇرى كىيىشكه

 ھهممسىنى قالپاقالرنىڭ بولغان بار ئۆزهمده مهندىن بېرىش جاۋاب خهتكه يۇقىرىقىدهك  ئهلۋهتته. :جاۋاب



  قىلىدۇ. تهلهپ پايدىلىنىشنى نهرسىلهردىن ھهممه بىلىدىغان ئۆزهم مهندىن  قىلىدۇ. تهلهپ كىيىشنى تهڭ

  مهسىلىسىدۇر. (kufr) ئىشهنمهسلىك ئالالھغا بىلهن ئىمان مهسىله كهلگهن دۇچ باال ياش ھېلىقى

 يازغان خهت ماڭا مهقسىتىده سوراش ياردهم باشقىالردىن قىاللماي، ھهل ئۆزى مهسىلىنى بۇ ئۇ شۇڭا

 ئۇنداق ماڭا ئۇ بولسا، بولمىغان مهقسىدى ئايرىلماسلىق دىندىن كۆڭلىده چىن بالىنىڭ بۇ ئهگهر  گهپ.

 جاۋاب تېخى ئۇنىڭدىن  يازدىم. بىرنى جاۋابتىن ئۇزۇن ناھايىتى ئۇنىڭغا مهن يازمايتتى. خهتنى

 بىلهن ئهستايىدىللىق ناھايىتى ھازىر ئۇ بولىشى، بىشارىتى ئىشنىڭ ياخشى بىر مېنىڭچه بۇ كهلمىدى.

مۇمكىن. بولىشى ئويلىنىۋاتقان

قىالمسىز؟ ھېس بېسىم دهرىجىده مهلۇم سىز ئالغاندا، تاپشۇرۇپ خهتلهرنى مۇشۇنداق :سوئال

 ئوخشىمىغان ئىشالردىن ئوخشىمىغان ماڭا بولغاچقا، كۆپ بهك ئىشلىرىم قىلىۋاتقان مېنىڭ :جاۋاب

 ئوڭچى ئاتىلىدىغان دهپ «پارتىيىسى »چاي گۇرۇپپا بىر يىلى ئۆتكهن  كېلىدۇ. بېسىمالر دهرىجىدىكى

 تهرغىپ ئىسالمنى رادىكال ۋه »جىھاد مېنى بېرىپ، ئېلىپ ھهرىكهت قارشى ماڭا ئامېرىكىلىقالر

 خىزمىتىمدىن مهكتهپتىكى ئالىي قىلىۋاتقان ئوقۇتقۇچىلىق ئۆزهم ھازىر مېنى قارالپ، دهپ «قىلىۋاتىدۇ

 ھۇجۇم دهپ «»خائىن ماڭا بولسا ئىسالمچىالر رادىكال ھهقىقىي  باقتى. ئۇرۇنۇپ چىقىرىۋهتىشكه

 مېنى مۇسۇلمانالر پىكىردىكى ئىلغار ھهقىقىي  تۇرىمهن. بېرىپ رهدىيه ئۇالرغا مهن سهۋهبى قىلىۋاتىدۇ.

 »دىندىن مېنى بولسا مۇسۇلمانالر كونسېرۋاتىپ  ئېيىپاليدۇ. دهپ «كهتتى، بولۇپ كونسېرۋاتىپ  »بهك

 سهۋهبى،  كهتمهيمهن. بولۇپ نارازى بهك ئهھۋالغا بۇنداق مهن  ئېيىپاليدۇ. دهپ «كهتتى، چهتنهپ بهك

 بولۇش ئادهم بىر تاللىغان يولىنى ياشاش قىلىپ ئىشالرنى مۇشۇنداق ئۈچۈن قىلىش رازى ئالالھنى مهن

  كېلىۋاتىمهن. قىلىپ پهرهز ئالدىن بېرىدىغانلىقىنى يۈز ئىشالرنىڭ يۇقىرىقىدهك بىلهن، سۈپىتىم

تۇرىسىز؟ تاقابىل قانداق ئۇالرغا سىز ئۇچرىغاندا، تهنقىتلهرگه ئاشۇنداق :سوئال

  بولىمهن. قىلغان يالغانچىلىق مهن دهسهم، «كۆرسىتهلمهيدۇ تهسىر ماڭا »تهنقىقلهر مهن ئهگهر :جاۋاب

 دېگۈچىلهر ئهمهس، ئۇنداق  تهبىئىتى. ئىنسانالرنىڭ بۇ  بولىدۇ. چوڭ زهربىسى بولغان ماڭا تهنقىتلهرنىڭ

 قۇرئاندا شۇڭا   قىلغان. تهسىر ئهلهيھىسساالمغىمۇ مۇھهممهت تهنقىتلهر  ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ يالغانچىالر

 يۈرىكىڭنى سېنىڭ گهپلىرى دېگهن »ئۇالرنىڭ ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهت ئالالھ



 بۇنىڭغىمۇ ئالالھ  كېرهك؟ قىلىش قانداق ئهھۋالدا مۇشۇنداق  دېگهن. «بىلىمىز، ئېچىشتۇرىۋاتقانلىقىنى

  دېگهن. قىلغىن، سهجده ئالالھغا كهتكىچه ئۆلۈپ ھهمده كۆپېيتكىن، قىلىشنى سهجده  :بېرىپ جاۋاب

 سورىشى ياردهم ئالالھدىن ئۈچۈن، قوغداش ئۆزىنى زىيىنىدىن تهنقىتلهرنىڭ ئاشۇنداق ئادهم بىر شۇڭا

 ئىسالم مهن باشالپ شۇنىڭدىن  بهرگهن. ۋاقتىمدا ياش 16 خۇتباھنى قېتىملىق تۇنجى مهن  كېرهك.

  بولدى. يىل 20 ھازىر قىلىۋاتقىلى ئىشنى بۇ بولۇپ، بېرىۋاتقان تېلىم دىنىي ۋه ئۆتىۋاتقان دهرس توغرۇلۇق

 ئاسان ئهڭ قىلىش دۇنيادا تهنقىتلهش باشقىالرنى  :بىلىۋالدىم ھهقىقهتنى بىر مۇنداق مهن جهرياندا مۇشۇ

 قانداق ھېچ بولۇش تهنقىتچى  قىالاليدۇ. تهنقىت باشقىالرنى ئادهم قانداق ھهر  ئىش. بولغان

 ئېچىپال ئاغزىنى پهقهت ئادهممۇ مېيىپ ئوتلۇرىدىغان ئۈستىده غهتلهك بىر  قىلمايدۇ. تهلهپ ساالھىيهت

 ئۆمرۈمده ئۆز مهن  سۈپىتى. ئادهمنىڭ بىر چىقىدىغىنى ئۇتۇپ ئاخىرىدا ئهڭ  تهنقىتلىيهلهيدۇ. باشقىالرنى

 ئۆزىڭىزدىكى مېڭىۋهرسىڭىز، قىلىپ ئىشنى قىلىۋاتقان ئۆزىڭىز سىز شۇكى، ئىش كۆرگهن قېتىم نۇرغۇن

 ئهرهبچىده  بولىدۇ. قايىل يهنىال سىزگه كىشىلهر ئاخىرىدا كېتىۋهرسىڭىز، قىلىپ نامايان سۈپهتلهرنى ئېسىل

 تهنقىتلهرنى مهن شۇڭا  «كۆرسىتهلمهيدۇ. تهسىر مېڭىشىغا بۇلۇتنىڭ قاۋىشى »ئىتنىڭ  :بار گهپ بىر

 ھهقنى بولسىڭىز، سهمىمىي سىز ئهگهر  قارايمهن. دهپ قىسمى، بىر مۇھىتنىڭ ياشايدىغان ئۆزهم

 ئىشتىن قىلغان سىز مۇھىمى ھهممىدىن  چۈشىنىدۇ. توغرا سىزنى ئاخىرىدا ئهڭ كىشىلهر سۆزلىسىڭىز،

 قىلىشىنى، ئادا كهمتهرلىك ۋه سهمىمىيلىك ماڭا داۋاملىق ئالالھدىن مهن بولىدۇ. رازى ۋه خوش ئالالھ

تۇرىمهن. تىلهپ يېتهكلىشىنى يولغا توغرا مېنى

 ئادىتى، تۇرمۇش ئائىلىسى، مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىلىق، ماسالشتۇرۇش زامانغا ھازىرقى ئىسالمنى :سوئال

ئىستهمسىز؟ كۆرسىتىشنى تهسىر كۈچلۈك بىر مهدهنىيىتىگه ۋه ئهنئهنىسى

 جهمئىيهتنىڭ ئۆزهمنى بولغاچقا، باققان ياشاپ شهرقتىمۇ ھهم باققان، ياشاپ غهربتىمۇ مهن :جاۋاب

 ئۆزهم مهزگىلده، ئۆسۈۋاتقان تازا -90يىللىرى ۋه -80 مهن  باغلىيااليمهن. بىلهن تارماقلىرى نۇرغۇن

 ئىسالم  قىلدىم. ھېس يوقلىغىنى زىيالىيالرنىڭ دىنىي بولغىدهك قايىل ئۆزهم قىلغىدهك، ھۆرمهت

 غهربكه ئۆلىماالرنىڭ دىنىي يېتىلگهن شهرقته  قىلدىم. ھېس بارلىغىنى بوشلۇقنىڭ بىر ئاشۇنداق دۇنياسىدا

 -بىربىرىگه نۇرغۇنلىغان، ياشالر نۇرغۇن ئالدىمغا مېنىڭ  كۆرىۋالدىم. ماسالشمايدىغانلىقىنى زادىال

 ئوخشاش بىلهن ئۆزهم »مېنىڭ كېلىپ، ماڭا مهسىلهن،  كهلدى. بىلهن سوئالالر ئوخشىمايدىغان پهقهتال

  بار. سورىغانالرمۇ دهپ «بولىدۇ؟ قىلسام قانداق مهن قېلىۋاتىدۇ. چۈشۈپ كۆڭلۈم ياشقا جىنسىدىكى

  دىيهلهمدۇ؟ مۇشۇنداق بېرىپ ئالدىغا بىرهرسىنىڭ ئۆلىماالرىمىزنىڭ ئهنئهنىۋى بىزنىڭ ياش مۇشۇ سىزچه



 كېتىشى ئېيىپلهپ ياشنى ئۇ دهپال «قورق! ئالالھدىن »ئهستهخپۇرۇلال! ئۇالر بولسا، دهيدىغان ئۇنداق

 قىلىدىغانلىقىمنى ھۆرمهت سوئالالرغا سورىغان تۇرۇپ ئىشلىتىپ ئهقىل مهندىن مېنىڭ ئۇالر  مۇمكىن.

 قورق! »ئالالھدىن ياشقا بار ئېتىقادى دىنى بىر سىز كېلىدۇ. ئالدىمغا مېنىڭ ئۇالر ئۈچۈن، بىلگهنلىكى

 بواللمىغان شهكىللىنىپ رهسمىي تېخى ئېتىقاد ياشالردا بهزى ئهمما  بولىدۇ. دېسىڭىز «مۇنداق ئۇنداق،

 ئهھۋالدا بۇنداق بولىدۇ. تۇرىۋاتقان چېگرىسىدا ئېيتماسلىقنىڭ ياكى ئېيتىش ئىمان تېخى ئۇالر بولۇپ،

 بولغان ئىگه ئاساسقا دىنى ياكى روھىي مۇكهممهل ھهم ئىگه، ئاساسقا ئىلمىي مۇكهممهل بىر ئۇالرغا سىز

 ئۆزهمنى مهن كهلگهنده، ياشالر ئاشۇنداق ئالدىمغا مېنىڭ  كېرهك. بېرىشىڭىز تېلىملهرنى ۋه چۈشهنچه

 »سهن ھهرگىزمۇ  بىلدۈرىمهن. ھۆرمىتىمنى اليىق ئۆزلىرىگه ئۇالرغا ھهمده قىلىمهن، ھېس بهخىتلىك

 ھهق قۇرئاننىڭ قانداقمۇ سهن  قىلدىڭ؟ جۈرئهت قىلىشقا ئىنكار مهۋجۇتلىقىنى ئالالھنىڭ قانداقمۇ

 ئۇالر شۇڭا  قىلىۋهتمهيمهن. رهت بىراقال ئۇالرنى دهپ «قىلدىڭ؟ جۈرئهت قىلىشقا ئىنكار ئىكهنلىكىنى

 كۆپ تېخىمۇ ھازىر ئارقىلىق، پاراڭلىشىش ئىنتېرنېتته بىلهن ئۇالر مهن  كېلىدۇ. ئالدىمغا مېنىڭ

 ھېس زۆرۈرلىكىنى ئۆگىنىشىنىڭ سۈپىتىده ئاكادېمىك رهسمىي كهسىپ، رهسمىي ئىسالمنى ياشالرنىڭ

 كۆپلىگهن مهن شۇڭا  بواللمايمهن. يېتىشىپ يالغۇز ئۆزهم مهن ھهممىسىگه ئىشالرنىڭ بۇ  قىلدىم.

 قورالالندۇرۇپ، بىلهن بىلىملهر دىنىي ئۆزىنى ئۆگىنىپ، دىننى سىڭىلالرنىڭ بولۇپمۇ -ئىنىسىڭىلالرنىڭ،

 كۈچ »بىلىم  قىلىمهن. ئۈمىد قىلىشىنى ھهل ئۆزلىرى مهسىلىلهرنى كېلىۋاتقان دۇچ ھازىر قىزالر مۇسۇلمان

 بولىدۇ. -كۈچقۇدرهت سىزده بولىدىكهن، بىلىم سىزده ئهگهر  توغرا. ھهقىقهتهنمۇ سۆز بۇ  «دېمهكتۇر.

 مۇنازىرلىشىدىغان تۇرۇپ ئاساسلىنىپ نهزهرىيىلهرگه ئىلمىي بىلهن باشقىالر سىزده  بولىدۇ. ئىشهنچ سىزده

 دىنىي بولغان زۆرۈر ئهڭ ئۈچۈن ئۇالر ياشالرغا  ئاساسى. بىلىملهرنىڭ ھهممه بۇ مانا  بولىدۇ. بار ئىقتىدار

  قىلىۋاتىمهن. ئىشنى ئاشۇ ھازىر مهن نىشانىم. ھازىرقى مېنىڭ بېرىش بىلىملهرنى

 ئاشۇ سىز  بېرىۋاتىسىز. دهرسلهرنى دىنى ئوقۇغۇچىالرغا ياش ئىنستىتۇتىدا ئالماغرىب ھازىر سىز :سوئال

يېتهلهمسىز؟ مهقسىدىڭىزگه ئۆز بىلهن ئىش

 -ئۆرۈپئادهتكه زامانىۋى ئهنئهنىنى كالسسىك نهرسه، بولغان زۆرۈر ئهڭ بىزگه ھازىر مهن :جاۋاب

 قاچىالپ قايتىدىن ۋه قوراشتۇرۇپ قايتىدىن ھهممىسىنى نهرسىلهرنىڭ ئهنئهنهۋى بارلىق ئايالندۇرىدىغان،

 ئايالندۇرۇپ نهرسىگه بىر تېتىيدىغان ئاغزىغا ئوقۇغۇچىسىنىڭ مهكتهپ ئالىي ياشلىق 19 بىر چىقىپ،

 ئهنئهنىمىز كالسسىك بىزنىڭ ھازىرغىچه قارايمهن. دهپ مهكتهپلهر، ئالىي ياكى ئاكادېمىيه بېرهلهيدىغان

 شۇ  كهلدى. بولۇپ مهۋجۇت پهرق زور ئوتتۇرىسىدا ھالىتى روھىي مۇسۇلمانلىرىنىڭ زامان ھازىرقى بىلهن



 مۇسۇلمانالر ئىدىيىلىك ئىلغار بىرى ئۇنىڭ  قالدى. شهكىللىنىپ قۇتۇپ ئىككى بىزده ھازىر سهۋهبتىن

 كونسېرۋاتىپ تاشقىرى ھهددىدىن بولسا بىرى يهنه  ھېساباليدۇ. ھاالل نهرسىنى ھهممه ئۇالر بولۇپ،

 مۇشۇ بولغىنى الزىم ھازىر بىزگه شۇڭا  قارايدۇ. بىلهن دائىره نهزهر تار ئىنتايىن بىر ئىشالرغا ھهممه بولۇپ،

 بولۇپ، سادىق ناھايىتى ئهنئهنىگه ئۆزهم مهن  نهرسه. كېلىدىغان توغرا ئوتتۇرىسىغىراق قۇتۇبنىڭ ئىككى

 مېنىڭ ئهمما،  ھېساباليمهن. دهپ كونسېرۋاتىپ، بىر ئۆزهمنى مهن قارىغاندا، تۇرۇپ نۇقتىدا ئاشۇ

 چۈنكى،  ئوخشىمايدۇ. كونسېرۋاتىپقا بىر -گهپسۆزلىرىم ۋه ئۇسۇلۇم، قىلىش ئىش كىيىنىشىم،

 دېگىنىمىز كونسېرۋاتىپلىق  كۆرسهتمهيدۇ. دېگهننى بولۇش، تار دائىرىسى نهزهر كونسېرۋاتىپلىق

 مۇرهككهپلىكلهرنى ۋه مهسىلىلهرنى زاماندىكى ھازىرقى بولۇپ، سادىق ھاياتىمىزغا ۋه ئهنئهنىمىزگه

 مهن  كۆرسىتىدۇ. دېگهننى قىلىش تهرهپ بىر ئۇسۇلدا رېئالىستىك ۋه ئاكتىپلىق ئۇالرنى چۈشىنىپ،

 دهپ دىن، (pragmatic) بېرىدىغان ئهھمىيهت ئۈنۈمگه ئهمېلىي ۋه رېئالىستىك دىنىمىز بىزنىڭ

 زامانغا ھازىرقى ئىسالمنى شۇڭالشقا  ئهمهس. دىنى فانتازىيه نهزهرىيىۋى بىر دىن بىزنىڭ  ئوياليمهن.

 بىر دهرىجىدىكى پهرقلىنىدىغان پۈتۈنلهي ئويلىغىنىدىن كىشىلهر نۇرغۇن باشقا ئۈچۈن مهن ماسالشتۇرۇش

 قانۇنى ئىسالم  ئۆتىمهن. دهرسلىرىنى قانۇن ۋه ئهخالق تېئولوگىيه، ئىنستىتۇتىدا ئالماغرىپ مهن  رېئاللىق.

 بىر مهلۇم بىز  سۆزلىمهيمىز. پېتىال شۇ قىسمىنى بىر ئۇنىڭ ئېلىپ، قولىمىزغا قۇرئاننى بىز دهرسىده

 ئۇالرنى ئېلىپ، تالالپ مهزمۇنالرنى يهرلىرىدىكى ئوخشىمىغان قۇرئاننىڭ ئۈچۈن، ئۆگىتىش ئۇقۇمنى

 كىشىلهر نۇرغۇن  سۆزلهيمىز. ئىدىيىنى سۈرۈلگهن ئىلگىرى ئهسلىده قۇرئاندا ئارقىلىق شۇ بىرلهشتۈرۈپ،

 «كېرهك، كىيىنىشىمىز -ئوپمۇئوخشاش بىلهن ئهلهيھىسساالمنىڭكى مۇھهممهت بويىچه سۈننهت »بىز

 كىيىشنى كىيىملهرنى كېلىدىغان ماس زامانىغا ئۆز مۇسۇلمانالرنىڭ سۈننهت بولسام مهن  ئوياليدۇ. دهپ

 قوزغاپ ئىنقىالبى الھىيىلهش كىيىم ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت چۈنكى،  قارايمهن. دهپ قىلىدۇ، تهلهپ

 بىرهر كىيىمنىڭ  ياشىغان. كىيىپ كىيىملهرنى ئوخشاش بىلهن خهلقىنىڭكى ئۆز پهقهت ئۇ  باقمىغان.

 بىر قېيۇم ئىبىن ئالىم دىنى داڭلىق گهرچه شۇڭا  باقمىغان. ئۆزگهرتىپ ياقىسىنى بىرهر تۈگمىسى،

 بويىچه مهدهنىيىتى ۋاقىتتىكى شۇ ئۆزىنىڭ »مۇسۇلمانالر ئۇ بولسىمۇ، كىشى كونسېرۋاتىپ ناھايىتى

 ئىسالمدا بهدهننىڭ كىيىم كىيگهن شهرت، -بىردىنبىر يهردىكى بۇ دهيدۇ. «كېرهك، كىيىنىشى

 Thobe, shalwar) يهكتهك مهن ئهگهر  ئىبارهت. تۇرۇشىدىن يېپىپ قىسمىنى بهلگىلهنگهن

kameez) لېكسىيه چىقىپ ئالدىغا توپىنىڭ ئادهملهر ئهمهس مۇسۇلمان كىيىپ، بىرنى دىن 

 راھهت ئۆزى ئادهمدىن بىر ھهر سۈننهت  بولىمهن. قىلغان خىالپلىق سۈننهتكه مهن سۆزلهيدىكهنمهن،

 بىر ھهر سۈننىتى ئهلهيھىسساالمنىڭ مۇھهممهت  قىلىدۇ. تهلهپ كىيىنىشنى ھالهتته قىلىدىغان ھېس

 تۇيغىسى ھۆرمهت خىل بىر كىشىلهرگه باشقا دهۋردىكى ياشاۋاتقان ئادهم شۇ كىيىمى كىيگهن ئادهمنىڭ

 ھۆرمهت ئهلهيھىسساالمغا مۇھهممهت ماڭا ئادهملهر بهزى  قىلىدۇ. تهلهپ بولۇشنى بېرهلهيدىغان



 ئۇالرغا مهن  ئېيتتى. كىيىدىغانلىقىنى كىيىملهرنى ئوخشاش كىيىمگه كىيگهن ئۇ يۈزىسىدىن بىلدۈرۈش

 كىيگهن ئۇ  ياشىمايسىز. ئۆيده ئوخشاش بىلهن ئۇنىڭكى  يىمهيسىز. تاماقنى يىگهن ئۇ سىز دهيمهنكى،

 قالغان ئاتاپ، دهپ سۈننهت شۇنى تالالپ، نهرسىنى بىرال پهقهت ئۈچۈن نېمه  كىيمهيسىز. سىز كهشنى

  ئالمايسىز؟ ئېتىۋارغا قوراللىرىنى قاتناش زامان ھازىرقى نېمىشقا ئالمايسىز؟ ئېتىۋارغا نهرسىلهرنى

 نهرسىلهرنى ھهممه باشقا (ئهمهس. باققان ئوتلۇرۇپ ماشىنىدا قېتىم بىرهر ئهلهيھىسساالم )مۇھهممهت

 بېقىشقا ياساپ قايتا يېمهكلىكلهرنى يىگهن ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت نېمىشقا  ئالمايسىز؟ ئېتىۋارغا

 سهۋهبى  ئهمهس. باققان يهپ تامىقى گۈرۈچ قېتىممۇ بىرهر پهيغهمبهر مۇھهممهت  باقمايسىز؟ ئۇرۇنۇپ

 قاتتىق ئىنتايىن ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت كىرگهن. ئاندىن كهلگهنده دهۋرىگه ساخاباھ مهككىگه گۈرۈچ

  ئاتامسىز؟ دهپ سۈننهت ئۇنى يهپ، ناننى ئاشۇنداق ھازىر سىز  يۈرگهن. يهپ نانالرنى كهتكهن قېتىپ

 ھازىرقى ئىسالمنى ھالدا بولغان سادىق ئهنئهنىگه ۋهزىپىسى، بىر زىيالىيالرنىڭ باشقا ۋه مېنىڭ شۇڭالشقا

    قىلىشتۇر. ئۇيغۇن رېئاللىققا

 مهسىلىده دېگهن بولمايدۇ، ئۆزگهرسه نېمه بولىدۇ، ئۆزگهرسه نېمه ئىسالمدا ئارىسىدا زىيالىيالر مۇسۇلمان

 ھهممىسى ئۆلىماالرنىڭ دىنى دهۋرىده ساخاباھ مهسىلهن،  كهلدى. بولۇپ -تاالشتارتىش تۈرده ئىزچىل

 بهرسهڭ بىكارغا باشقىالرغا كۆچۈرۈپ، بىلهن قول قۇرئاننى ئۇالر  چهكلىدى. سېتىشنى پۇلغا قۇرئاننى

 بىلدۈرمهكچى ھۆرمهت قۇرئانغا بويىچه مۇشۇ ئۇالر سهۋهبى،  دېدى. بولمايدۇ، ساتساڭ ئهمما بولىدۇ،

 ئۇ ئهمما،  مۇۋاپىق. ئهقىلگه چىقىرىلغىنى پهتىۋانىڭ بىر مۇشۇنداق نۇقتىسىدىن ھۆرمهت دېمهك،  بولدى.

 قۇرئاننى ئۈچۈن ئۇالر بولغاچقا، باقىدىغان جان كۆچۈرۇپ بىلهن قول قۇرئاننى كىشىلهر نۇرغۇن چاغدا

 ئۇالر كۆپېيتىش كۆچۈرۇپ قۇرئاننى  ئىدى. ئهمهس ئۇيغۇن رېئاللىققا بېرىۋهتىش بىكارغا باشقىالرغا

 قىلىش مهنئىي سېتىشنى قۇرئاننى دهسلىۋىده شۇڭالشقا  ئىدى. ۋاستىسى بېقىش جان بىر ئۈچۈن

 بىكار پۈتۈنلهي پهتىۋا بۇ كېيىنچه بولسىمۇ، قوشۇلغان بىردهكال ئادهم ھهممه پهتىۋاغا توغرۇسىدىكى

 مهيدانغا سۈركۈلۈشلهر يېڭى -تاالشتارتىشالر، يېڭى قىسىم بىر دهۋرده، يېڭى بىر ھهر دېمهك،  قىلىندى.

  بولدى. شۇنداق توغرۇلۇق تېخنىكىالر يېڭى باشقا ۋه توغرۇلۇق، مىكروفون مهسىلهن،  تۇردى. چىقىپ

 زىيالىيالرنىڭ دىنى بهلگىلهش دېگهننى بولمايدۇ، ئۆزگهرتسه نېمىنى بولىدۇ، ئۆزگهرتسه نېمىنى شۇڭا

  ۋهزىپىسى.

توختايدۇ؟ بېرىپ نهگه ئۆزگىرىش بۇنداق ئۇنداقتا :سوئال



 كهلتۈرۈپ ئهمما،  بولمايدۇ. ئۆزگهرسه قانۇنلىرى ئىسالم  بولمايدۇ. ئۆزگهرسه تېئولوگىيه :جاۋاب

 »قۇرئاننى ھهدىسته بىلهن قۇرئان مهسىلهن،  بولىۋېرىدۇ. ئۆزگهرتىلسه قانۇنالر (derived) چىقارغان

 مۇشۇنداق كىشىلهر دهسلىۋىده  يوق. ئايهت بىر دهيدىغان «بولمايدۇ ساتساڭ ئۇنى كۆچۈرۇپ، بىلهن قول

 مهسىلىسىدىمۇ مىكروفون  قىلدى. بىكار ئۇنى بولسا كېيىن چىقاردى. پهتىۋا چهكلهيدىغان قىلىشنى

 تايانسا ئاسترونومىيىگه بىلىشته -چىققانچىقمىغانلىقىنى ئاي يېڭى ئامېرىكىدا ھازىر  بولدى. شۇنداق

 بىر ياكى ئهسىر يېرىم مېنىڭچه  بولىۋاتىدۇ. -تاالشتارتىشالر نۇرغۇن مهسىلىده دېگهن -بوالمدۇيوق،

  مۇمكىن.  ئېلىشى قارار بىر كېلىپ، بىرلىككه ئۈستىدىمۇ مهسىله بۇ زىيالىيالر دىنى كېيىن ئهسىردىن

 بولىدۇ؟ زۆرۈر ئۆتۈش بېسىپ -قهدهمباسقۇچالرنى قانداق ئېلىشتا، قارار قارىتا ئىشالرغا ئاشۇنداق :سوئال

نېمه؟ -1قهدىمى ئۇنىڭ

 نېمه مهسىلىنىڭ ھهقىقىي قهدهم بىرىنچى  چۈشىنىش. مهسىلىنى -1قهدىمى ئۇنىڭ :جاۋاب

 كىم ھېسابالشنى ئۇ  نېمه؟ دېگهن ھېسابالش ئاسترونومىيىلىك مهسىلهن،  قىلىش. ئانالىز ئىكهنلىكىنى

 بولسا، قهدهم ئىككىنچى  قانچىلىك؟ دهرىجىسى توغرۇلۇق نهتىجىسىنىڭ ھېسابالش  بارىدۇ؟ ئېلىپ

 بىر ئۈچۈن ئىش بىر مهلۇم زىيالىيلىرىمىز دىنىي بىزنىڭ  بېقىش. قاراپ دېيىلگهنلىكىگه نېمه شېرىيىده

  دهيدۇ. بېرىلىدۇ، ئېلىپ ئاندىن كېيىن بولغاندىن چۈشىنىپ تولۇق ئىشنى ئاشۇ چىقىرىش ھۆكۈم

 «كۆردۈم ئاينى يېڭى بۈگۈن »مهن ئادهم بىر دهپ، «چىقمىدى تېخى ئاي يېڭى »بۈگۈن ئاسترونومىيه

 نهرسىنى بىر باشقا ئهمهس، ئاينى مهسىلهن، مۇمكىن. بولۇشى قالغان خاتالىشىپ ئادهم ئاشۇ چوقۇم دېسه،

 ئاينى يېڭى ئادهمنىڭ بىر تۇرۇپ، ئاساسلىنىپ مۇشۇنىڭغا  مۇمكىن. بولۇشى قالغان كۆرۈپ

  مۇمكىن. قىلىش ئىنكار كۆرگهنلىكىنى

بار؟ پىالنىڭىز قانداق توغرىسىدا كهلگۈسى سىزنىڭ :سوئال

 قولغا ئوقۇب غهربته بىلهن شهرق مهن بولسىمۇ ئۇ  بار. پىالنىم مۇددهتلىك ئۇزۇن بىر مېنىڭ :جاۋاب

 شهرقنىمۇ پىالنىم مۇددهتلىك ئۇزۇن مېنىڭ  بېرىش. ئۆتكۈزۈپ ئهۋالدالرغا يېڭى بىلىملهرنى كهلتۈرگهن

 دىنى بىر يېتىشتۈرىدىغان تهربىيىلهپ زىيالىيلىرىنى دىنى ئهۋالد بىر يېڭى چۈشىنىدىغان تهڭال غهربنىمۇ ۋه

 ماكاندا ياشاۋاتقان ئۆزىمىز دىنىمىزنى ئهگهر ئىشىنىمهنكى، قهتئىي شۇنىڭغا مهن  قۇرۇش. مهكتهپ



 يېتىشتۈرىشىمىز تهربىيىلهپ ماكانىدا ئۆزىمىزنىڭ زىيالىيلىرىمىزنى دىنى بىز دهيدىكهنمىز، گۈللهنسۇن،

 دىنى بىز ئهگهر  بولمايدۇ. تايانساق زىيالىيالرغا دىنى قىلىنغان ئىمپورت تۈرده داۋاملىق بىز  كېرهك.

 قاچىالنغان نهرسىلهر ئهمهس ئېھتىياجلىق بىزگه داۋاملىق ئۇالر كىرگۈزسهك، سىرتتىن زىيالىيالرنى

 ئۆزىمىز ئادهملىرىنى ئۆزىمىزنىڭ پهقهت بىز  كېلىدۇ. ئېلىپ بىلله بىلهن ئۆزى بىرىنى خۇجۇندىن

 باقتىم. ئوقۇپ مهدىنهدىمۇ مهن  گۈللىنىدۇ. قايتىدىن زىمىنىمىزدا بىزنىڭ دىنىمىز تهربىيىلىگهندىال

 قايسىسى ھېچ مهكتهپلهرنىڭ ئالىي شهرقتىكى قاتارلىق ئهزھهر ۋه مهدىنه  باقتىم. ئوقۇپ ئامېرىكىدىمۇ

 ئۆزى -1ۋهزىپىسى ئىمامنىڭ  ئۆگهتمهيدۇ. كېرهكلىكىنى بېرىش ئېلىپ قانداق ئىماملىقنى غهربتىكى

 نىكاھ مهسىله، پىسخىلوگىيىلىك ئۇچرىغان كىشىلهر يهنى  بولۇش. پوپ جهمئىيهتكه ياشاۋاتقان

 ئۆزىنى بىرسىنىڭ ۋه مهسىلىسى، قېلىش ئۆگىنىپ چېكىملىككه زهھهرلىك ياشالرنىڭ مهسىلىسى،

 ئىسالم شهرقتىكى  قىلىش. تهرهپ بىر مهسىلىلهرنى ئوخشاش بولغىنىغا ئۆتلۈرىۋالماقچى

  ئۆگهتمهيدۇ. قىلىشنى تهرهپ بىر قانداق مهسىلىلهرنى مۇشۇنداق قايسىسى ھېچ ئۇنىۋېرسىتهتلىرىنىڭ

 مهكتهپلهر ئالىي شهرقتىكى  شۇنداق. مهسىلىسىمۇ ياشنىڭ بىر كهلگهن دۇچ مهسىلىسىگه دارۋىنىزم

 تهرهپ بىر مهسىلىنى بۇ دهيمىز، مۇنداق بىز دهيدۇ، مۇنداق غهربلىكلهر مهسىلىسىده دارۋىنىزم ھهرگىزمۇ

 ياش ياشلىق 17 بىر  ئۆگهتمهيدۇ. نهرسىنى دېگهن ماۋۇ، ماۋۇ ئۇسۇلى ياخشى ئهڭ قىلىشنىڭ

 دهپال «ئوقۇ!، قۇرئاننى »بېرىپ ئۇنىڭغا سىز كهلسه، ئالدىڭىزغا گۇمانلىنىپ، مهۋجۇتلۇقىدىن ئالالھنىڭ

 قانداق گۇماننى ئۇ ۋه بولغانلىقى، پهيدا نهدىن گۇمانى ئاشۇنداق ياشنىڭ بۇ سىزده  بولمايدۇ. قويسىڭىز

 ئهۋالد يېڭى بىر مهكتهپ ئالىي قۇرىدىغان مهن  كېرهك. بولىشى بىلىم ھهققىدىكى كېرهكلىكى يوقۇتۇش

 تهربىيىلهپ زىيالىيالرنى قىلىدىغان تهرهپ بىر مهسىلىلهرنى زامانىمىزدىكى ھازىرقى بىزنىڭ زىيالىيلىرىنى،

 ئوقۇپ، ئىككىسىده ھهر غهربنىڭ بىلهن شهرق ئۈچۈن كېلىش ھالهتكه ھازىرقىدهك مهن  يېتىشتۈرىدۇ.

 قۇرۇشتىكى مهكتهپ ئالىي بىر ھېلىقىدهك مېنىڭ  ئۆتكۈزدۈم. بېشىمدىن ئۆز -ئهگرىتوقايلىقالرنى نۇرگۇن

 مهكتهپنى پۈككهن كۆڭلۈمگه مهن   بېرىش. ئاسانالشتۇرۇپ ئىشىنى ئهۋالدالرنىڭ كېيىنكى مهقسىدىم

 ھهل مهسىلىلهرنى جهمئىيهتتىكى شۇ چىقىپال، جهمئىيهتكه پۈتتۈرۈپ، ئوقۇش ئوقۇغۇچىالر پۈتتۈرگهن

 يۇقىرىقىدهك غهربته ياشنىڭ بىر پۈتتۈرگهن مهكتهپلهرنى ئالىي شهرقتىكى  قوشااليدۇ. تۆھپه قىلىشقا

  كېتىدۇ. ۋاقىت يىلدهك 10 دېگهنده كهم يهنه ئۈچۈن يېتىشى سهۋىيىگه بىر قىالاليدىغان ئىشالرنى

 -1تۈركۈم قۇرۇپ، بىرىنى مهكتهپتىن ئاشۇنداق ئىچىده يىل 20-10 كېيىنكى ئارزۇيۇم مېنىڭ

 ئىگىز نىشاننى ئهمما  ئىگىز. خېلى پهلله كۆزلىگهن مهن ئىشتا بۇ  قىلىش. قوبۇل ئوقۇغۇچىالرنى

بولدۇم. باشالپ ئىشنى يولدا بۇ ھازىر مهن  يېتهلمهيسىز. ئۇنىڭغا قىلمىسىڭىز،

 شۇڭا  ئىبارهت. يۇقىرىقىدىن مهزمۇنالر مۇناسىۋهتلىك بىلهن تهما مهزكۇر جاۋابلىرىدىكى قازىنىڭ ياسىز



  ئاخىرالشتۇرىمهن. يهرده مۇشۇ تونۇشتۇرۇشنى سۆھبهتنى مهزكۇر ئۆتكۈزۈلگهن بىلهن قازى ياسىر مهن

  قويدۇم. ئايرىپ قىسمىنىال بىر ئاز ئىنتايىن سۆھبهتنىڭ بۇ مهن ئهمهلىيهتته

ھهققىده تهنقىت.6

 مهنمۇ  توختالدى. ئازراق ئۈستىده تهنقىت سۆھبهتته مهزكۇر قازى ياسىر كۆرگىنىمىزدهك، يۇقىرىدا بىز

 قىسقىچه ئويلىغانلىرىنى ۋه بىلىدىغانلىرى ھهققىده تهنقىت ئۆزهمنىڭ پايدىلىنىپ، پۇرسهتتىن مۇشۇ

ئۆتىمهن. تهسۋىرلهپ

  كهلدى. ياشاپ ھالهتته يوق پهيغهمبېرى بىر ئۆزىنىڭ كېيىن ئهلهيھىسساالمدىن مۇھهممهت مۇسۇلمانالر

 ئىسالم بىز كهلدى. ياشاپ ھالهتته يوق خهلىپىسى بىر ئۆزىنىڭ بولسا، كېيىن ئۇرۇشىدىن -1دۇنيا

 مهزمۇن سۈننهتتىكى ھهدىس، قۇرئان، قارىساقمۇ، دۇنياسىغا ئىسالم ھازىرقى ياكى قارىساقمۇ، تارىخىغا

 چۈشهنچه كۆپ ئىنتايىن ئارىسىدا مۇسۇلمانالر ھهققىده مهسىلىلىرى زامان ھازىرقى شۇنداقال ھهققىده،

 بولغان مهسىلىلهرگه دىنىي  بايقايمىز. ئىكهنلىكىنى مهۋجۇت ئىختىالپلىرى پىكىر ۋه ئىختىالپلىرى،

 بىر ھهر يازغان مهن بىز بۇنى  ئېغىر. ئىنتايىن ئىچىدىمۇ ئۇيغۇرالر پهرقلهر -كۆزقاراشتىكى ۋه چۈشهنچه

 ھهر نىسبهتهن مهسىلىگه بىر ئارىمىزدا ئهمېلىيهتته  تۇرىۋاتىمىز. كۆرۈپ ئىنكاسالردىنمۇ چۈشكهن تېمىغا

 ئىش ئهپسۇسلىنالىر  ئهمهس. ئىش ئازاپلىنارلىق ئۇنچىۋاال بولىشى مهۋجۇت -كۆزقاراشالرنىڭ خىل

  ياراتقان. قىلىپ ئوخشىمايدىغان -بىربىرىگه ھهمده بىلهن، ئهقىل ئىنسانالرنى ئالالھ چۈنكى،  ئهمهس.

 چۈشهنچىنىڭ شۇڭالشقا ياراتقان. قىلىپ بولىدىغان تاللىسا يولنى ئوخشىمىغان ئىنسانالرغا ئوخشىمىغان

 بهلگىلىگهن خۇسۇسىيىتى تۈپ ئىنسانالرنىڭ بولۇشىنى رهڭدار پىكىرنىڭ ۋه بولۇشىنى، خىل ھهر

 :مۇمكىن تۇغۇلىشى سوئال بىر مۇنداق قارىتا، رېئاللىققا بىر بۇنداق  بواللمايمىز. خالى ئۇالردىن بىز بولۇپ،

 قىلىدۇ؟ تهرهپ بىر قانداق مهسىلىلهرنى -چوڭچوڭ كېلىدىغان دۇچ كېيىن بۇنىڭدىن مۇسۇلمانالر ئۇنداقتا 

 قىلىشقا قوبۇل مۇسۇلمانالر پۈتۈن زامانىسىدىكىدهك ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت كېيىن بۇنىڭدىن 

 :جاۋابى بۇنىڭ  بولماسمۇ؟ مۇمكىن كهلتۈرۇش ۋۇجۇتقا پهرماننى ياكى پهتىۋا نوپۇزلۇق بىرهر تهگىشلىك

 ئۇنى مهن بولۇپ، قويغان يارىتىپ مېخاينىزىمنىمۇ بىر ئاشۇنداق ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ئالالھ  بولىدۇ.

  قىلىمهن. بايان ماقالىدا بىر يازىدىغان كېيىنچىرهك



 ئۇالرنىڭ بولغاچقا، يارىتىلغان قىلىپ ئوخشىمايدىغان -بىربىرىگه ئىنسانالر ئالغىنىمدهك، تىلغا يۇقىرىدا

 دهرىجىده قانچىلىك سىز دېگهنلىك، بۇ  ئهمهس. مۇمكىن كهلتۈرۈش بىرلىككه -يۈزدهيۈز ئىدىيىسىنى

 قىلىپ رازى ئادهمنى ھهممه ئهتىراپىڭىزدىكى سىز قهتئىينهزهر، بولۇشىڭىزدىن يهتكهن مۇكهمهللىككه

 قىلىش، رازى تهڭال ئادهمنى ھهممه شۇڭالشقا  بواللمايسىز. قىلىپ خوش ئادهمنى ھهممه  بواللمايسىز.

  نورمالسىزلىق. خىل بىر ئۆزىمۇ ئورۇنۇشنىڭ قىلىشقا خوش تهڭال ئادهمنى ھهممه

 مهنمۇ  ئۆتتۈم. تونۇشتۇرۇپ -كۆزقارىشىنى ھهققىدىكى تهنقىت قازىنىڭ ياسىر يۇقىرىدا مهن

 قانداق تهنقىتكه  كهلدىم. ياشاپ ئىچىده تهنقىتلىنىش ھهم ماختىلىنىش، ھهم باشالپال باشالنغۇچتىن

 نورمال مهسىله مۇھىم ئهڭ يهردىكى بۇ  توپلۇدۇم. -تهجرىبهساۋاقالرنى نۇرغۇن توغرىسىدا قىلىش مۇئامىله

 ھۇجۇمدىن ۋه نورمالسىزلىقالردىن پىكىرلهرنى يوللۇق ۋه تهنقىتلهرنى، ئىلمىي -بهسمۇنازىرىلهرنى،

 تهپهككۇر چوڭقۇرالپ بىزنىڭ ئۇ پايدىلىق. ئۈچۈن بىز ئالدىنقىسى  مهسىلىسى. پهرقلهندۈرۈش

 بىلله، بىلهن شۇنىڭ ئىلگىرىلىتىدۇ. ئالغا بىزنى ۋه ئاشۇرىدۇ، بىلىمىمىزنى بولىدۇ، تۈرتكه قىلىشىمىزغا

 غهربلىكلهرنىڭ كهلگهنده، دۇچ ھۇجۇمغا بىلهن نورمالسىزلىق مهن بولمايدۇ. ساقالنغىلىمۇ كېيىنكىسىدىن

  :كۆرىمهن ئىش بويىچه سۆزلىرى ھېكمهتلىك تۆۋهندىكى

ئالىدۇ. ئىنتىقام ھۇجۇمچىدىن ئادهم --ئاجىز

قىلىدۇ. ئهپۇ ھۇجۇمچىنى ئادهم --كۈچلۈك

قىلمايدۇ. پهرۋا ھۇجۇمچىغا ئادهم --ئاقىالنه

 كېتىدىغان پارتىالپ ئۇيغۇرالر بولۇپ، كهتكهن سىڭىپ كهڭ بهك ھېكمهت يۇقىرىدىكى غهربلىكلهرگه

 نهچچه :بهرهي كهلتۈرۈپ مىسال بىر بۇنىڭغا مهن  قويمايدۇ. قىلىپ پهرۋا قىلچىمۇ ئۇالر ئىشالرغا نۇرغۇن

 بىر ھۆرمىتىگه ئۇنىڭ ئوباما  كهلدى. زىيارهتكه ئامېرىكىغا رهھبىرى دۆلهت جۇڭگو بىر ئالدىدا يىلنىڭ

 ئورۇنالشتۇرۇلدى. چېلىشقا پىئانو سهنئهتكار داڭلىق جۇڭگولۇق بىر زىياپهتته ئۇ  ئورۇنالشتۇردى. زىياپهت

 شىمالىي جۇڭگو -50يىللىرى مۇزىكىسى ئورۇنلىغان زىياپهتته ئۇ سهنئهتكارنىڭ بۇ ئهپسۇسكى، 

 مهزمۇن كۆرۈنىشنى ئارقا قىلىۋاتقان ئۇرۇش قارشى جاھانگىرلىكىگه ئامېرىكا بېرىپ، ياردهم كورىيىگه

 ئىشقا بۇ كىشىلهر نۇرغۇن جۇڭگولۇقالردىن ئامېرىكىدىكى كېيىن ئىشتىن بۇ  بولدى. مۇزىكا بىر قىلغان

  ھاقارهتلىدىكى. بىلهنمۇ گهپلهر سهت خىل ھهر رهھبىرىنى جۇڭگو  بىلدۈردى. نارازىلىق قاتتىق ئىنتايىن

 سۈكۈت پۈتۈنلهي بۇنىڭغا ئامېرىكا ئهمما  چىقتى. ماقالىالرمۇ كۆپ خېلى گېزىتالرغا تىلىدىكى جۇڭگو



 ئىناۋىتى كىمنىڭ سهھنىده خهلقئارا مهسىلىده بۇ  قويمىدى. قىلىپ پهرۋا ئازراقمۇ ئۇنىڭغا  قىلدى.

   قىلىۋېلىڭ. پهرهز ئۆزىنىڭىز چۈشكهنلىكىنى كىمنىڭ ئۆسۈپ،

 ھۇجۇمچىڭىز سىز بولسىڭىز، ئۈستۈن كۆپ ھۇجۇمچىڭىزدىن جهھهتلهرده باشقا ۋه بىلىم نوپۇز، سىز ئهگهر

 پهسكه ئىگىزدىن بىرىنچىسى، :بولىسىز مهجبۇرى بېسىشقا قهدهمنى 2 مۇنداق ئۈچۈن ئېلىشىش بىلهن

  ئېلىشىسىز. بىلهن ھۇجۇمچى ئىككىنچىسى،  چۈشىسىز. يهرگه تۇرغان ھۇجۇمچىڭىز يهنى چۈشىسىز،

 چۈنكى،  بولىدۇ. يېڭىلىش قېتىملىق بىر ئۈچۈن سىز ئۆزىال  چۈشكىنىڭىزنىڭ پهسكه ئىگىزدىن سىزنىڭ

 بىلىم سېلىشتۇرغاندا بىلهن ئۆزىڭىز  قىلدىڭىز. قۇربان ئابرويىنى ۋه دهرىجىسى ئورنى، ئۆزىڭىزنىڭ سىز

 ئادالهتلىك يوق، سهمىمىيهتلىكى تۇرىدىغان، تۆۋهن جىق سىزدىن جهھهتته ئابرويى ۋه ئورنى سهۋىيىسى،

 بىر خۇددى مۇنازىرلىشىش بىلهن كىشى پۈككهن مهقسهتنى غهيرى بىر كۆڭلىگه ياكى يوق، كارى بىلهن

 ئىشلىتىشتىن گهپلهرنى سهت ياكى قوپال بۇنداق ئادهتته )مهن ئىش ئوخشاش چېلىشىشقا بىلهن چوشقا

 بېرىدىغىنى تهسۋىرلهپ ئوبرازلىق ئهڭ ئىشنى يهردىكى بۇ ئۈچۈن مهن ئهمما  تارتاتتىم. پۈتۈنلهي ئۆزهمنى

 ئوقۇرمهنلهردىن ئۈچۈن بۇنىڭ سالدىم. ئىشلىتىپ ئۇنى مهن بولغاچقا، سۆز دېگهن «»چوشقا مۇشۇ

 چوشقىنى سىز  مۆلۈنىسىز. پاتقاققا سىز بېسىۋالسا، سىزنى چوشقا  (سورايمهن. ئهپۇ ئاال ئالدىن

ئۇتىدۇ؟ كىم شۇڭا  مۆلۈنىسىز. پاتقاققا ئوخشاشال سىز بېسىۋالسىڭىز،

 چاپالپ، قارا توردا سىزگه بىرسى ئهگهر  بار. تهتقىقاتالر ئىلمىي بېرىلغان ئېلىپ ساھهده بۇ

 تونۇيدىغانالر سىزنى بولسا، تۆكۈۋهتكهن دهرىجىده تۇرالمىغۇدهك چىداپ ئۆزىڭىز سىز -يۈزئابرويىڭىزنى

 تۆھمهتكه چاپالنغان سىزگه تونۇمايدىغانالر سىزنى  ئىشهنمهيدۇ. تۆھمهتكه چاپالنغان سىزگه توردا

 تهتقىقاتالرنىڭ ئىلمىي ھازىرقى مۇھىمى، ئهڭ  ئهمهس. مۇھىم ئۈچۈن سىز ئۇ -ئىشىنهمدۇيوق،

 باشقا ئىچىده ئاي بىر بولسا ئۇزۇن ئهڭ تهسىرلهر قىلغان پهيدا جهريانى چاپالش قارا بۇنداق بايقىشىچه،

 باشقىالرنىڭ سهۋهب، تۈپ بولۇشتىكى بۇنداق  كېتىدۇ. كۆتۈرۈلۈپ ئېسىدىن كىشىلهرنىڭ بارلىق

 مۇھىملىق ئىشىڭىزنىڭ ئۇچرىغانلىق تۆھمهتكه سىزنىڭ ئىچىده، ئىشالرنىڭ بارلىق كاللىسىدىكى

 تىرىشچانلىق قانداق ھېچ يولىدا ساقالش ئهسته ئىشنى بۇ باشقىالر بولۇپ، تۆۋهن ئهڭ دهرىجىسى

 بولۇپ، ئىش بىر ئهرزىمهيدىغان ئۇپرۇتىشىغا ئۆزىڭىزنى سىزنىڭ ئىش بۇنداق شۇڭالشقا  كۆرسهتمهيدۇ.

 ئىشالرغا يۇقىرىقىدهك مهن  ياخشى. شۇنچه ئۈچۈن سىز كهتسىڭىز ئۇنتۇلۇپ تېز قانچه ئۇنى سىز

  كېلىۋاتىمهن. بېرىپ مهسلىھهت شۇنداق ئهنه ھهممىسىگه سورىغانالرنىڭ مهسلىھهت مهندىن يۇلۇقۇپ،

  ياندۇرىۋهتتىم. بويىچه مۇشۇ رايىنىمۇ كىشىنىڭ نهچچه بولغان قىلماقچى ئهرز سوتقا



 ئهخمهق قانداق »ھهر :دهيدۇ مۇنداق (1790 - 1706) فرانكلىن بېنجامىن قۇرغۇچىسى ئامېرىكىنىڭ

 ئهنه ئهخمهقلهر ساندىكى كۆپ ئهمېلىيهتته -- بىلدۈرهلهيدۇ نارازىلىق ۋه ئهيىبلىيهلهيدۇ، قىالاليدۇ، تهنقىت

 Any fool can criticize, condemn and complain - and most) «قىلىدۇ شۇنداق

fools do).  

 مۇنداق ئاتتىال داھىيسى ھونالرنىڭ بولغان مهشھۇر دۇنياغا پۈتۈن ھازىرمۇ ياشىغان، ئهسىرده بهشىنچى

 چوقۇم ئادهم بۇ بولمايدىكهن، تاپقىلى گهپنى قانداق ھېچ تارقالغان كهينىدىن ئادهمنىڭ بىر »ئهگهر :دهيدۇ

[11] «بولىدۇ. ياراتمىغان نهتىجه قانداق ھېچ

 تهنقىتمۇ، بېرىلگهن دىققهتسىزلىقتىن سىزگه ئۇ بىلهن ئالدى سىز بهرگهنده، تهنقىت بىرسى سىزگه

 تهنقىتمۇ، ئورۇنلۇق ياكى تهنقىتمۇ، بېرىلگهن مهقسهتته غهيرى تهنقىتمۇ، بېرىلگهن كۆرهلمهسلىكتىن

 ۋاقىتالردا كۆپۈنچه ئېيىپاليدىكهن، تهڭال سىزنى ئادهم ھهممه ئهگهر  كېرهك. قىلىشىڭىز دىققهت شۇنىڭغا

 تهنقىلىگۈچىلهرنىڭ سىزنى ۋاقىتتا بۇنداق بولىسىز. قويغان قىلىپ خاتا ئىشنى بىر چوقۇم سىز

 سىزنى كىشىلهر ئهگهر  ئهمهس. مۇمكىن ئاسانلىقچه قويۇشى قىلىپ خاتا ۋاقىتتا بىرال ھهممىسىنىڭ

 سهۋهبىنى تهنقىتنىڭ  سېلىڭ. قوالق گېپىگه ئۇالرنىڭ سىز بولىدىكهن، توسماقچى ئىشتىن بىر مهلۇم

 تهھلىل بىلهن ئهستايىدىللىق ناھايىتى تهنقىتنى بىر ھهر ئوقۇغان ۋه ئاڭلىغان سىز چۈشۈنۈڭ. ئېنىقالپ

 شۇنداق  زهخمىلهندۈرىدۇ. كۆڭلىڭىزنى ئېچىشتۇرىدۇ. يۈرىكىڭىزنى سىزنىڭ بهزىده تهنقىت  قىلىڭ.

  سېلىڭ. قۇالق ئۇنىڭغا بولسىمۇ

  مۇناسىپمۇ؟ ئۇچراشقا تهنقىتكه مۇشۇنداق ئىش قىلغان --مهن

  قىلدىممۇ؟ خاتا ئىشنى بىر چوقۇم --مهن

     چىققانمۇ؟ كېلىپ ئوخشىماسلىقتىن پىكىردىكى تهنقىت --ئۇ

گهپىمۇ؟ دېگهن ۋاقتىدا يېرىم كۆڭلى ياكى ئهمهس، جايىدا تازا كۆڭلى بهزىلهرنىڭ --ئۇ

 قۇلۇقىڭىزنى نىسبهتهن تهنقىتلهرگه قىلماي، ئۇنداق  ئويلۇنۇڭ. قويۇپ سوئالالرنى شۇنداق ئهنه ئۆزىڭىزگه

 شۇڭا  مۇمكىن. بېرىشى ئېلىپ قىلىشقا ۋهيران -ئۆزئۆزىنى سىزنى چوقۇم ئۇ يۈرۈۋېرىدىكهنسىز، يۇپۇرۇپ

  قىلىڭ. رهت قىسمىنى بىر  قىلىڭ. قوبۇل قىسمىنى بىر ئۇالرنىڭ  ئېلىڭ. قارشى تهنقىتلهرنى ھهممه

 ئۆزىڭىزنى تهنقىتتىن ھهرگىز ئهمما،  قىلىڭ. قوبۇل توغرۇالپ ياكى ئۆزگهرتىپ بولسا قىسمىنى بىر يهنه

قاچۇرماڭ.



 بىر  ئهكىلىدۇ. قىلىپ جهلب رهزىللىكلهرنى كۆپ شۇنچه ئۆزىگه ئۇ بولغانسېرى، رهزىل قانچه ئادهم بىر

 مانا  ئهكىلىدۇ. قىلىپ جهلب ياخشىلىقالرنى كۆپ شۇنچه ئۆزىگه ئۇ بولغانسهرى، ياخشى قانچه ئادهم

 رېئاللىققا »غايىنى ئۆزهمنىڭ قانۇننى بۇ مهن  مىسالى. بىر نىڭ «قانۇنىيىتى تارتىش »ئۆزىگه بۇ

 ئوقۇپ تېخىچه ئۇنى  .[12] تونۇشتۇرغان ماقالىسىدا دېگهن «قانۇنىيىتى سىرلىق ئايالندۈرۈشنىڭ

قىلىمهن. تهۋسىيه بېقىشنى ئوقۇپ قېتىم بىر ئۇنى قېرىنداشالرغا باقمىغان

 قىسىم بىر چۈشكهن ماقالىغا يازغان مهن ۋه تهنقىت، قىسىم بىر چۈشكهن ماڭا قېرىنداشالر قىسىم بىر

 ئاشۇنداق نۇقتىسىدىن ئاياش مېنى ھهمده  قىلدى. ھېسداشلىق كۆپ ماڭا قاراپ، تهنقىتلهرگه

 ھهممىسىگه قېرىنداشالرنىڭ ئاشۇ پايدىلىنىپ، پۇرسهتتىن مۇشۇ مهن  تىرىشتى. ئازايتىشقا تهنقىتلهرنى

 ئىشالرغا بۇنداق قېرىنداشالردىن بارلىق مهن بىلله، بىلهن شۇنىڭ  ئېيتىمهن. رهھمهت كۆڭلۈمدىن چىن

  چۈشىنىمهن. ئوبدان -ئۆزئۆزهمنى مهن  قىلىمهن. ئۈمىد ئهنسىرىمهسلىكىنى قىلچىمۇ مهندىن قارىتا

 خالى تهنقىتلهردىن قىلساممۇ قانچه ھهر مهن  بىلىمهن. ئوبدان قىلىۋاتقانلىقىنى ئىش نېمه ئۆزهمنىڭ

 بولۇپ، خاتىرجهم مهندىن قېرىنداشالرنىڭ مهن شۇڭالشقا  ئۇقىمهن. ئوبدان بواللمايدىغانلىقىمنىمۇ

 مېنى تورداشالر بهزى  قىلىمهن. ئۈمىد مهركهزلهشتۈرۈشىنى ئىشالرغا مۇھىم باشقا ۋه تېمىغا زېھنىنى

 قالغانلىقى ئهنسىرهپ دهپ قاالرمىكىن، يازماي ماقاله كېيىن بۇنىڭدىن دهستىدىن تهنقىتلهرنىڭ ناچار

 كۈنىگه مابهينىده كۈننىڭ 10 يېقىنقى ماقالىنى بۇ ئۈچۈن، قىلىش خاتىرجهم تېزراق ئۇالرنى مهن ئۈچۈن،

  پۈتتۈردۈم. تېز يۈرۈپ ئۇخالپ سائهتتىن 3 ئاران

ماتېرىيالالر يېڭى قىلىدىغان تهۋسىيه ئوقۇرمهنلهرگه.7

 تىلىنى فىلىملىرىنىڭ لېكسىيه ئىنگلىزچه قانچه بىر تۆۋهندىكى قېرىنداشلىرىمىز يۈرهك ئوت قىسىم بىر

 ماتېرىيالالرنى بۇ مهندىن قېرىنداشالر ئاشۇ بولۇپ، تهييارلىغان قىلىپ تهرجىمه ئۇيغۇرچىغا ئىنگلىزچىدىن

 قېرىنداشلىرىمىزغا يۈرهك ئوت ئاشۇ بىلهن ئالدى مهن  ئۆتۈندى. قويۇشۇمنى بىلدۈرۈپ ئوقۇرمهنلهرگه

 تهپسېلىي تېخىچه ماتېرىيالالرنى بۇ ئۆزهم مهن  ئېيتىمهن. رهھمهت -كۆپتىنكۆپ كۆڭلۈمدىن چىن



 ھازىرلىغان ماتېرىيالالرنى بۇ مېنىڭ گهرچه  باقالمىدىم. ئويلۇنۇپ ئهستايىدىل ئۈستىده ئۇالر كۆرۈپ،

 ئوقۇرمهنلهرگه ماتېرىيالالرنى ئۇ تېخى ھازىرچه مهن بولسىمۇ، بار ئىشهنچهم چوڭقۇر قېرىنداشالرغا

 قېلىشىنى بولۇپ خهۋهردار قېرىنداشالرنىڭ شۇڭالشقا  ئهمهس. ئىگه ساالھىيهتكه قىلىدىغان تهۋسىيه

سورايمهن.

:شهكىلده يازما ئۇيغۇرچىسى «دۇشمهنلهر، ئىچىدىكى »ئۆزىمىزنىڭ لهكسىيىسى، ياسىن خالىد --

http://www.koklem.biz/forum.php?mod=viewthread&tid=4539&extra=&page=2

 دېگهن «ئىشلىرى تېگىشلىك بىلىشكه ھهققىده ئاياللىرى »ئهرلهرنىڭ قازىنىڭ ياسىر دوكتور --

:بار خهت ئۇيغۇرچه ئاستىدا ئىنگلىزچه، تىلى  فىلىمى، لېكسىيىنىڭ

 http://v.youku.com/v_shöw/id_XNjcwNzMyNTky

 تىلى  فىلىمى، لېكسىيىنىڭ دېگهن «نىمه؟ مهقسىدى »ھاياتنىڭ ياسىننىڭ خالىد --شهيىخ
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سۆز ئاخىرقى.8

 ئۇنى كېيىن بۇنىڭدىن ۋه پايدىلىنىش، ئۈنۈملۈك زاماندا ھازىرقى ئىسالمدىن ماقالىدا مهزكۇر مهن

 كىرگۈزۈشنىڭ ئۆزگهرتىشلهرنى قىسىم بىر دىنغا ھالدا بولغان سادىق ئهنئهنىگه ئۈچۈن، گۈللهندۈرۈش

  ئۆتتۈم. چۈشهندۈرۈپ مۇھىملىقىنى ماسالشتۇرۇشنىڭ زامانغا ھازىرقى ئۇنى مۇھىملىقىنى،



 دۇنيادا كېيىنكى ئىشالر ھهممه يوق، قىممىتى ئانچه ئۇنىڭ دۇنيا، ئۆتكۈنچه بىر دۇنيا »بۇ بهزىلهردىن مهن

 ئۈچۈنال، سىناش بىزنى پهقهت دۇنيانى بۇ »ئالالھ يهنه مهن  ئاڭلىدىم. سۆزلهرنى دېگهن «بولىدۇ،

 بۇ  ئاڭلىدىم. گهپلهرنىمۇ دېگهن «ياراتقان ئۈچۈنال بېقىش ئېلىپ ئىمتىھان قېتىم بىر بىزدىن پهقهت

 ئاڭلىشىمچه، بهزىلهردىن :كهلدى ئهھۋال بىر مۇنداق ئالدىمغا كۆز مېنىڭ كېيىن، ئاڭلىغاندىن گهپلهرنى

 قهتئىي ئېلىپ، پۇلى ياردهم ھۆكۈمهتتىن ئىچىده، جهمئىيهتلىرى ئۇيغۇر بهزى ئهللىرىدىكى ياۋروپا

 دىنىي باشقا ۋه ئوقۇش ناماز ۋاق 5 كۈنى ھهر قويۇپ، ئۇزۇن ساقالنى ئوقۇماي، قهتئىي ياكى ئىشلىمهي،

 ئۇيغۇرالر بۇنداق جايالردا بهزى  ئىكهن. بار قېرىنداشلىرىمىز ياشاۋاتقان بىلهنال شۇغۇللىنىش بىلهن ئىشالر

 يۇقىرىدىكى يولىنى ياشاش تۇتقان كىشىلهر مۇشۇنداق مهن  قىلىدىكهن. تهشكىل ساننى كۆپ خېلى

 ھازىر ئۇچراپ، تهسىرىگه چۈشهنچىلهرنىڭ ئاشۇنداق قېرىنداشلىرىمىز بۇ قىلىپ، تهھلىل بويىچه سۆزلهر

 ياشاۋاتقان تالالپ يولنى بىر قىلىشتهك تهييارلىقىنى كىرىشنىڭ جهننهتكه بىلهن ۋۇجۇدى پۈتۈن

  قالدىم. ئويالپ دهپ ئوخشايدۇ،

 دېگهن «گۈللىنىشى ئىچىدىكى يىل 50 دهسلهپكى »ئىسالمنىڭ ماقالىنىڭ مهزكۇر بىز ئهمما،

 چۈشهنچىلىرىنىڭ، يۇقىرىقىدهك ھهققىدىكى دىنى ئىسالم قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قىسىم بىر قىسمىدىن،

 مۇھهممهت يهنى،  چۈشىنىۋاالاليمىز. ئهمهسلىكىنى توغرا تاللىشىنىڭ يۇقىرىقىدهك ھهمده

 دۇنيا بۇ خهلىپىلهر گۇرۇپپا بىر ئالغان ئىچىگه ئۆز ئالىنى كۇيۆغلى ۋه تۇغقىنى نهۋره بىر ئهلهيھىسساالمنىڭ

 قىلماي، ئىش باشقا تۇرۇپ، تۇتۇپ زىمىننىال قولىدىكى ئۆزىنىڭ  ئويلىمىغان. دهپ دۇنيا، ئوتكۈنچى

 بېرىۋېلىشنى ئۆزىال جهننهتكه ئۆتۈپ، ئوبدان سىناقلىرىدىن ئالالھنىڭ ھازىرالپ، پۇختا ئۆزلىرىنى پهقهت

 زىمىنىنى ئۆز  ئويلىغان. قهۋمىنىال ئۆز پهقهت  ئويالشمىغان. ئاساسهن ئۈستىده ئۆزلىرى ئۇالر  ئويلىمىغان.

 ئۇالرنى بېرىپ، قىلىپ ھۇجۇم زىمىنىغا سالغانالرنىڭ تهھدىت مۇسۇلمانالرغا  قوغدىغان. ئوبدان

 يهرلهرده ئۇ ئىگىلهپ، زىمىنالرنى يېڭى چۈشۈرۈپ، قولغا زىمىنالرنى يېڭى ھهمده  تازىلىغان.

 تارقاتقان. ئىسالمنى

 ئهھۋالىغا، يۇرتىنىڭ ئۆز قىلىپ، مهقسهت كىرىشىنىال جهننهتكه ئۆزىنىڭ پهقهت چۈشىنىشىمچه، مېنىڭ

 بولماي خىزمهتتىمۇ قانداق ھېچ ئۈچۈن ئۇالر بولمهي، كۆڭۈل قانداق ھېچ ئهھۋالىغا قهۋمىنىڭ ئۆز ۋه

  ناتايىن. ئېرىشېلىشىلىشىمۇ تهقدىرگه قىلغاندهك ئۈمىد ئۆزلىرى دۇنيادا كېيىنكى كىشىلهرنىڭ ياشاۋاتقان

 ئۆزىنىال پهقهت ئالالھ  ئادىل. ئىنتايىن ۋه مېھرىبان، ئىنتايىن ئالالھ بىلىمىز، ھهممىمىز چۈنكى،

 مۇئامىله پهرقلهندۈرۈپ ئۇلۇغالرغا ئاتىغان خهلقىگه ئۆز بارلىقىنى بىلهن شهخسىيهتچىلهر ئوياليدىغان

 ئۆزىڭىز پهقهت سىز :ئاڭلىغان سۆزنى جۈمله بىر مۇنداق زاتنىڭ دىنىي داڭلىق بىر مهن  مۇمكىن. قىلىشى



 ئاچقۇچىغا جهننهتنىڭ ئارقىلىق ياشاش قىلىپ ئادا تولۇق پهرزلهرنى ئىسالمدىكى ئۈچۈنال

 ئېرىشهلمهيسىز.

 ئۇيغۇر ھازىر ئارقىلىق، ئوقۇش ئىنكاسالرنى چۈشكهن ماقالىسىغا پارچه 3-2 ئالدىنقى ئۆزهمنىڭ مهن

 بارغانسېرى ئېلېمېنتالر ئۇنداق ھهمده ئىكهنلىكىنى، مهۋجۇت ئېلېمېنتلىرىنىڭ ۋاھابىزمنىڭ دىيارىدا

 ئىزدىنىپ ئازراق ھهققىده ۋاھابىزم بىلهن شۇنىڭ  بىلدىم. قىلىۋاتقانلىقىنى تهرهققىي تهرهپكه كۈچىيىش

 بۇنىڭ  چۆچۈتتى. قاتتىق مېنى  ئېچىندۇردى. قاتتىق مېنى نهتىجىسى ئىزدىنىشىمنىڭ بۇ  باقتىم.

 بار ھهرىكهت بىر دهيدىغان «ھهرىكىتى ئىسالم »ساالفى ئىچىده ئىسالمنىڭ سۈننى  :مۇنداق سهۋهبى

 ئىسالمنىڭ سۈننى  ئۇ كېيىنچه  كهلگهن. ۋۇجۇتقا يېرىمىدا كېيىنكى -19ئهسىرنىڭ ئۇ [8]، بولۇپ

 بىر ساالفىنىڭ ۋاھابى كېتىپ، بىرلىشىپ بىلهن «ھهرىكىتى، »ۋاھابى ھهرىكهت، بىر يهنه ئىچىدىكى

 ۋاھاب ياشىغان -1792يىلىغىچه -1703يىلىدىن ھهرىكىتىنى ۋاھابى  .[9] قالغان ئايلىنىپ قىسمىغا

(Muhammad ibn abd al-wahhab) شۇنىڭدىن  كهلتۈرگهن. ۋۇجۇقا ئهرهبىستاندا سهئۇدى 

 بۇ بولۇپ، كېلىۋاتقان تۇتقۇزۇپ قولىغا ۋاھابىچىالرنىڭ ئىشالرنى دىنىي ھۆكۈمىتى سهئۇدى باشالپ

  كهلمهكته. داۋاملىشىپ ھازىرغىچه ئهھۋال خىل

كهتتىم؟ چۆچۈپ ئۈچۈن نېمه مهن ئۇنداقتا

 بىرى، ئۇنىڭ  مۇمكىن. ئايرىش تۈرگه چوڭ 2 مۇنداق مىللهتلهرنى دۇنيادىكى ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ

 بولسا، بىرى يهنه  مىللهت. قىلىدىغان كۆپرهك ئىشالرنى ئاقىالنه ۋه قىلىدىغان، ئاقىالنه ئىشالرنى

 بىر  مىللهت. قىلىدىغان كۆپرهك ئىشالرنى ھاماقهتلىك ھهمده قىلىدىغان، بىلهن ھاماقهتلىك ئىشالرنى

 ئهھۋالىغا تهرهققىيات ھازىرقى مىللهتنىڭ ئاشۇ كىرىدىغانلىقىنى قايسىسىغا تۈرنىڭ ئىككى بۇ مىللهتنىڭ

 ياھۇدىالر قىلساق، ئۆلچهم سهۋىيىسىنى تهرهققىيات بىز ئهگهر يهنى،  بولىدۇ. بىلىۋالغىلى ئاسانال قاراپ

 -2تۈردىكى بولسا ئهرهبلهر سهئۇدىدىكى  ئېيتااليمىز. دهپ تهۋه، مىللهتكه -1تۈردىكى ياپونالر بىلهن

 تهرىپىنى بۇ  يوق. ئىچىده دۆلهتنىڭ 50 قىلغان تهرهققىي ئهڭ دۇنيادىكى ئۇ چۈنكى  كىرىدۇ. مىللهتكه

 يۈزىنى مۇسۇلمانلىرىنىڭ دۇنيا پۈتۈن يهنه سهئۇدىنىڭ تهقدىردىمۇ، ئۆتكۈزىۋهتكهن دهپ «»بوپتۇ

 مۇسۇلمانلىرىنى دۇنيا پۈتۈن ۋه ئهكهلگهن، نومۇسالرنى زور غايهت مۇسۇلمانلىرىغا دۇنيا پۈتۈن تۆككهن،

 قۇللۇق سهئۇدىالر  مهسىلهن،  بار. تهرهپلىرىمۇ قويغان چۈشۈرۈپ ئهھۋالغا قىيىن ئىنتايىن بىر ھازىرقىدهك

 بولغان يىل يۈز نهچچه قويغىلى يولغا تۈزۈمىنى قۇللۇق چىقىرىپ، پهتىۋا دهپ «»ھاالل ھهققىده تۈزۈمى

 تۈزۈمىنى قۇللۇق چىقىرىپ، پهتىۋا بىر يېڭى دهپ «ھارام »قۇللۇق ئۇالر -1962يىلىال تېخى بولۇپ،



 ئويناپ يۈگۈرۈپ تاالدا تۇغۇلۇپ، قېرىنداشالر قىسىم بىر ئوقۇۋاتقان ماقالىنى مۇشۇ يهنى،  قىلدى. بىكار

 پۇلغا ئادهملهرنى ۋه سېتىۋالىدىغان، پۇلغا ئادهملهرنى مهككىده (ئىچىده، شۇنىڭ )مهنمۇ ۋاقىتالردا يۈرگهن

 داۋاملىشىۋاتقان ئىشلىرى -ئېلىپسېتىش قۇلالرنى تېخى  ئىكهن. تۇرىۋاتقان بولۇپ ئىشالر ساتىدىغان

 ئهللىرىنى مۇسۇلمانالر بىز ئهگهر  كۆپ. ناھايىتى مىسالالر بۇنداق ھهققىدىكى سهئۇدى  ئىدى.

 دهرىجىگه بالداقلىق بىر بويىچه دهرىجىسى قىاللىغان ياخشى ئىشلىرىنى ئهقىده دىنىي ۋه تهرهققىيات

 ئىسالم بىز ئهگهر بايقايمىز. تۇرىدىغانلىقىنى ئورۇندا تۆۋهن ناھايىتى سهئۇدىنىڭ بولساق، باقىدىغان تىزىپ

 ياخشى ئىشلىرىنى ئهقىده دىنىي ۋه تهرهققىيات گۇرۇھالرنى ۋه مهزھهپ ئوخشىمىغان دىنىدىكى

 تۆۋهن ناھايىتى ۋاھابىنىڭ بولساق، باقىدىغان تىزىپ دهرىجىگه بالداقلىق بىر بويىچه دهرىجىسى قىاللىغان

  بولدى؟ نېمه ئۇيغۇرالرغا :باقايلى سوراپ -ئۆزئۆزىمىزدىن بىز ئهمدى بايقايمىز. تۇرىدىغانلىقىنى ئورۇندا

 سهل باشقا ئۈچۈن نېمه تهقدىردىمۇ، كهتكهن چهتنهپ ئازراق ئېقىمىدىن ئاساسىي ئىسالمنىڭ سۈننى

 بىر ھهر ئىگىسى، ۋىجدان بىر ھهر مهن  ماڭماقچى؟ نهگه زادى بىز  تاللىمىدۇق؟ بىرىنى ياخشىراقىدىن

 ئۈمىد بېقىشىنى ئويلىنىپ ئوبدانراق ئۈستىده مهسىله بۇ ئىگىسىدىن ئهقىل بىر ھهر ۋه ئىگىسى غورور

  قىلىمهن.

 ئهھۋالىغا مىسىرنىڭ ۋه سهئۇدى مهسىلىلهر ئىجتىمائىي خىل ھهر ساقلىنىۋاتقان جهمئىيىتىده ئۇيغۇر ھازىر

 ئهھۋالىگرھا مۇسۇلمانالرنىڭ ئهللىرىدىكى غهرب باشقا ۋه ئامېرىكا بهلكى  كهلمهيدۇ. يېقىن ئازراقمۇ

 ئۇستاز قازىنى ياسىر يېزىشتا ماقالىالرنى مۇشۇنداق مهن بولغاچقا شۇنداق  كېلىدۇ. يېقىن بهكراق

 ۋاھابىزم ئۇيغۇرالرغا كېرهككى، بىلدۈرۈشىمىز چوقۇم شۇنى خهلقىگه ئۇيغۇر پۈتۈن بىز  تۇتىۋاتىمهن.

كهلمهيدۇ. ماس قهتئىي

 ماسالشتۇرۇش زامانىۋىلىققا دىنىنى ئىسالم ئۈچۈن تېمىسى ماقاله كېيىنكى ئۆزهمنىڭ ئهسلىده مهن

 ئهھۋالالرنى يۇقىرىقىدهك لېكىن  ئىدىم. تاللىغان مهزمۇنالرنى يېڭى قىسىم بىر يهنه ھهققىدىكى

 بىلهن ۋاھابى ماقالىدا 2 كېيىنكى مهن  ئۆزگهرتتىم. پىالنىمنى ئۇ مهن كېيىن، يهتكهندىن چۈشىنىپ

 2 ئۇ مېنىڭ سهۋهب قىلىشىمدىكى ئۇنداق مېنىڭ  ئۆتىمهن. چۈشهندۈرۈپ -ئايرىمئايرىن ساالفىنى

  بولغانلىقىدىن. ئهكسىچه ئۇنىڭ دهل بهلكى، ئهمهس. كهتكىنىمدىن كۆرۈپ ياخشى بهك ھهرىكهتلهرنى

 شۇ چۈشىنىۋېلىش، ئوبدان ئىكهنلىكىنى نهرسه قانداق بۇالرنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرالر نۆۋهتته مېنىڭچه

 ئۇالرنىڭ ۋه ئىكهنلىكى، ئىش قانداق ئىشالرنىڭ قىسىم بىر بېرىۋاتقان يۈز ھازىر دىيارىدا ئۇيغۇر ئارقىلىق

 مۇكهممهل بىر ھهققىده كۆرسىتىدىغانلىقى تهسىر قانداق ئىستىقبالىغا كهلگۈسى ئۇيغۇرالرنىڭ

  زۆرۈر. ناھايىتىمۇ بولىۋېلىش ئىگه چۈشهنچىگه



 كىشىلىرىمىز ئوقۇغان ئۇسۇلى، -بىردىنبىر ئۆزگهرتىشنىڭ ئهھۋالىنى ناچار جهھهتتىكى دىنى ئۇيغۇرالرنىڭ

 ماقالهمدىمۇ بىر ئالدىنقى بۇنى مهن  يېتهكلهشتۇر. يولغا توغرا موللىلىرىمىزنى ئوقۇمىغان ئۆگىنىپ، دىن

 بولۇپ ئالىم دىنىي ھهممىسىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئوقۇغان تۇتقۇنۇم كۆزده يهرده بۇ مېنىڭ  ئالدىم. تىلغا

 ئۇنىڭغا ھازىر بىزنىڭ لېكىن  بوالتتى. ياخشى بهك بولسىغۇ ئۇنداق  ئهمهس. چىقىشى يېتىشىپ

 بىز ھازىر كېرهككى، بىلدۈرۈشىمىز نهرسىنى شۇ قېرىنداشلىرىمىزغا ساھهدىكى دىنى بىز  يوق. شارائىتىمىز

 ھهر  زۆرۈر. بهكمۇ مېڭىشى بويالپ ئېقىمىنى ئاساسىي يهنى ئېقىمنى، بىرال خهلقنىڭ پۈتۈن ئۈچۈن

 تهۋه ئېقىمغا ئاساسىي  بارىدۇ. ئېلىپ خاراپلىققا بىزنى پارچىلىنىش ياكى بۆلۈنۈش شهكىلدىكى قانداق

 پىرىنسىپلىرى تۈپ ئىسالمنىڭ  ئېقىمدۇر. خاتا ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ئېقىم دىنى قانداق ھهر باشقا بولمىغان

 ئۆتمۈشكه قارغۇالرچه ئهمهس، ماسلىشىش زامانىۋىلىققا ھالدا قالغان ساقالپ ئهينهن قانۇنلىرىنى تۈپ ۋه

 ئاللىقاچان بىر بۇ  ئېقىمدۇر. خاتا ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ئېقىم قانداق ھهر ماڭىدىغان قاراپ يۆنىلىشىگه قايتىش

 ئىنتايىن ئاساسى مهدهنىيهت بىر  مىللهت. مهدهنىيهتلىك بىر ئۇيغۇرالر  ھهقىقهت. بولغان ئىسپاتلىنىپ

 ھازىر بېرىشتا ئېلىپ قانداق ئىشلىرىنى دىنى كېيىنكى بۇنىڭدىن ئۆزىمىزنىڭ بىز  مىللهت. كۈچلۈك

 كېرهك. دورىشىمىز مۇسۇلمانالرنى قىلىۋاتقان ئىش ئاقىالنه ئهمهس، مۇسۇلمانالرنى قىلىۋاتقان ھاماقهتلىك

 ئهڭ بىزگه تۈركلهر تاللىغان تهڭ يولىنى زامانىۋىلىشىش بىلهن تهقۋادارلىق ھهقىقىي جهھهتته بۇ مېنىڭچه 

 ئهرهب ئۇيغۇرالرغا ئۆتكىنىدهك،  چۈشهندۈرۈپ قازى ياسىر خۇددى  بوالاليدۇ. ئۈلگه ياخشى

 دىنى ئۆزىمىزنىڭ بىز  كهتمهيدۇ. كېلىپ ماس ئۇنچىۋاال زىيالىيالر دىنى قىلغان ئىمپورت دۆلهتلىرىدىن

 قالسا، بولۇپ ئهمهس يېتهرلىك ياكى ئهمهس مۇمكىن ئۇ ئهگهر يېتىشتۈرىشىمىز، ئۆزىمىز زىيالىلىيلىرىنى

 قىسىم بىر ھهمده ئىزدىشىمىز، تۈركلهردىن بولغان قېرىندىشى قان ئۆزىمىزنىڭ ئۈلگىنى ئىشالردىكى دىنى

 بىز نۆۋهتته  كېرهك. ئوقۇتىشىمىز ئىنستىتۇتلىرىدا تهتقىقاتى ئىسالم ئهللىرىدىكى غهرب ياشلىرىمىزنى

شۇ. ئهنه يول ياخشى ئهڭ ئۈچۈن

 بهتلىرىگه تور قانداق ھهر باشقا قويۇپ، ئهسكهرتىپ مهنبېسىنى سورىماي، كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ

 بىر باشقا ئۇنىڭدىن ياكى تارقاتسىڭىز، قىلىپ ئېلكىتاب تارقاتسىڭىز، چىقىرىپ بېسىپ چىقارسىڭىز،

تهۋه. ئۇيغۇرالرغا بارلىق ماقاله بۇ  بولىۋېرىدۇ. پايدىالنسىڭىز شهكىلده

:ماتېرىياللىرى پايدىلىنىش
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