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يىلالرنىڭ باشلىرىدا، بىز ئۆزىمىزنىڭ ئېتنىك كىملىكىنى ھونالر بىلەن -08مەن ئۈرۈمچىدىكى ئالىي مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان 
نى ئىسالمغا تەۋە ئىكەنلىكىال تەكىتلىنىپ، ئۆزىمىزنى دىن جەھەتتە ئۇيغۇرالرنىڭ سۈن. تۈركلەرگە باغالپ چۈشىنەتتۇق

باشقا بىرەر مەزھەپ ياكى گۇرۇھالرغا باغاليدىغان، باشقا بىر گۇرۇھنىڭ يولىنى تۇتىدىغان ئىشالرنى مەن ئاڭالپ 
ىن بۇيان مەن ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى بىر قانچە پارچە ماقالىسىگە چۈشكەن ئىنكاسالردىن، يېقىنقى يىلالرد. باقمىغان ئىدىم

ئۇيغۇرالرنىڭ دىنىي ئىشلىرىدا بىر قىسىم ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىپ، بىر قىسىم يېڭى ھادىسىلەر ۋۇجۇدقا كېلىۋاتقانلىقىنى 
بۇ ئۆزگىرىشلەرنىڭ بىر قىسمى ئادەمنى ناھايىتى خۇشال قىلىدۇ، يەنە بىر قىسمى بولسا ئادەمنى ناھايىتى . بايقىدىم

قالەمدە بەزى ۋاھابى يۈزلىنىشىگە تەۋە نەرسىلەرنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا باش كۆتۈرۈپ مەن ئالدىنقى ما. ئەنسىرىتىدۇ
ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز . قېلىۋاتقانلىقىدىن قاتتىق چۆچۈگەنلىكىمنى ۋە ناھايىتى ئەنسىرىگەنلىكىمنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتۈم

ئەسىردە پەيدا بولغان -80بى ھەرىكىتى مەسىلەن، ۋاھا. بېرىۋاتقان بەزى ئىشالر ئادەمنى ھەقىقەتەنمۇ ئېچىندۇرىدۇ
يىلى يېڭى پەتىۋا -8598ئەمما ۋاھابىالر . بولۇپ، شۇنىڭدىن كېيىن ۋاھابىالر قەغەز پۇل ئىشلىتىشنى چەكلىگەن

بىراق، بەزى ئۇيغۇر موللىالر ھازىر، يەنى بۈگۈنكى . چىقىرىپ، قەغەز پۇل ئىشلىتىشكە بولغان چەكلىمىنى بىكار قىلغان
ئۇيغۇرالر قايسى دەۋرگە قايتماقچى؟ بۇ ئىش سىزنى . دەپ پەتىۋا چىقىرىۋېتىپتۇ« غەز پۇل ئىشلىتىش ھارامقە»كۈندە، 

ئەمما، . ئايرىم ھادىسىلەر، ئومۇملىشىپ كەتكەن ئىشالر ئەمەسئەنسىرەتمەمدۇ؟ مەنمۇ بىلىمەن، بۇنداق ئىشالر ھازىر بىر 
 . چوڭ بااليىئاپەتكە ئېلىپ بېرىشى مۇمكىنبەزىدە ئايرىم ھادىسىلەر سەل قارىلىدىكەن، ئۇ بىر 

دېگەن بىر پارچە بۇرۇن يازغان ماقالىنى چىقىرىپ « ھونالرنىڭ داھىيسى ئاتتىال ۋە ئاتتىالئىزم»مەن يېقىندا تورالرغا 
ئۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرغان ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئىچىدىكى بىر قېرىندىشىمىز ئاتتىالنىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرىگە . قويدۇم

پىكىر ئىختىالپىنىڭ ھەممىسى . كېرەك بولۇشىھەممىدىن مۇھىمى، ھەر بىر ھوندا ساداقەتمەنلىك » : ىققەت قىلىپتۇد
ئەگەر بىر ھون ئۆز قەبىلىسىنىڭ ئەڭ مۇھىم مەنپەئەتى ئۈچۈن سېنىڭ پىكرىڭگە . ساداقەتسىزلىكتىن دېرەك بەرمەيدۇ

يەنە بىر تەرەپتىن، ئەگەر بىر ھون ئۆز قەبىلىسىنىڭ . ەكقوشۇلمايدىكەن، سەن ئۇنىڭ سۆزىگە قۇالق سېلىشىڭ كېر
قارشى بولغان ئىشالرغا ئاكتىپ ھالدا قاتنىشىدىكەن، ياكى باشقىالرنى ئاشۇنداق قىلىشقا -مەنپەئەتىگە قارىمۇ

ۇن، ئەڭ بۇنداق ھونالر، مەيلى ئۇالر جەڭچى بولسۇن ياكى قەبىلە باشلىقى بولس. ئۈندەيدىكەن، بۇ ساداقەتسىزلىك بولىدۇ
ئۇالرنىڭ ساداقەتمەن ھونالرغا تەسىر كۆرسىتىش ۋە ئۇالرنىڭ ئىرادىسىنى بوشىتىش . تېز سۈرئەتتە يوقىتىلىشى كېرەك

ساداقەتسىز ھەرىكەتلەر ۋە پوزىتسىيىلەرنى ئۆزگەرتكىلى بولمىغان ئەھۋال . ئىقتىدارى بىر خىل يۇقما كېسەلگە ئوخشايدۇ
دېگەن پوزىتسىيىدە بولىدىغان، « ھېچ بىر قىممىتى يوق ئىشالر»قان ئىشالرغا نىسبەتەن ئاستىدا، ئىچىمىزدىكى بىز قىلىۋات

 «.ھەمدە ئۇ ئىشالرنى ئاغدۇرۇۋېتىشنى ئوياليدىغان ئادەملەرنى قاتتىق چارە بىلەن كۆزىمىزدىن غايىب قىلىشىمىز كېرەك

دېگەن قالپاقتىن بىرىنى « يامان»ىچىالرغا مېنىڭ مەزكۇر ماقالىنى يېزىشتىكى مەقسىتىم ھەرگىزمۇ ئالدى بىلەن ۋاھاب
ھەرگىزمۇ ۋاھابى ئېقىمىغا تەۋە نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى يامان، . كىيدۈرۈپ، ئاندىن ئۇنى ئىسپاتالپ چىقىش ئەمەس

. مېنىڭ مەقسىتىم پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ۋاھابى ھەققىدە بىر ئومۇمىي چۈشەنچە بېرىش. دېمەكچى ئەمەسمەن
ئىچىدىكى ھەر خىل ئېقىمالر ئىچىدە، ئېتىقادنى قانداق ئېلىپ بېرىش مەسىلىسىدە ۋاھابىنىڭ بەزى ئېسىل  ئىسالم دىنى

ئۇ بولسىمۇ ۋاھابىالرنىڭ ئىسالمنى چۈشىنىشنى بىۋاسىتە قۇرئاندىكى تېكىستلەر بىلەن . تەرىپىمۇ بار ئىدى
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مانا بۇ ۋاھابىنىڭ ئۇيغۇرالرنى ۋە باشقا ۋاھابى . ۇرپەيغەمبىرىمىزنىڭ تەلىماتى ئاساسىدا ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشىد
بۇ يەردىكى گەپ، يۇقىرىقى ياخشى نەرسىنىڭ . ھەرىكىتىگە كىرگەن مۇسۇلمانالرنى ئەڭ جەلپ قىلغان تەرىپىدۇر

ئەگەر ئۇ راست بولسا، نېمە ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيادىكى داڭلىق ئىسالم دىنى . قانچىلىك دەرىجىدە راست ئىكەنلىكىدۇر
ئىسالم مەدەنىيىتى دۇچ »ىملىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ۋاھابىزمغا قارشى تۇرىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن ئۇالر ۋاھابىزمغا ئال

دەپ قارايدۇ؟ ۋاھابىزمنىڭ بىز بىلمەيدىغان زادى يەنە قانداق تەرەپلىرى بار؟ مەزكۇر « كەلگەن ئەڭ چوڭ تەھدىت
 .تىمەنئۆماقالىدا مەن ئەنە شۇنداق سوئالالرغا جاۋاب بېرىپ 

مەن بۇ قېتىم كۆرگەن بەزى ئىشەنچلىك ماتېرىيالالردا ئاشكارىلىنىشىچە، ۋاھابىزمنى پەيدا قىلغان كىشىلەر ئەنگلىيىنىڭ 
 مۇھەممەدئەنگلىيىنىڭ بۇنداق قىلىشىدىكى مەقسىتى، . بىلەن قۇرئاننىڭ بىر قىسىم يەرلىرىنى ئۆزگەرتكەن قولى

 مۇھەممەدمۇسۇلمانالرنىڭ قەلبىدىن . ى تەسىرىنى يوق قىلىش ئىكەنئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسۇلمانالر قەلبىدىك
ۋاھاب . ئەلەيھىسساالمنىڭ تەسىرى ئۆچتى، دېگەنلىك، نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ بۇ ھەقتە سىز ئۆزىڭىز ئويلىنىپ بېقىڭ

يىللىرىدىن -8798گۇرۇھىنى ئىقتىساد بىلەن تەمىنلەپ، سىياسىي جەھەتتىن ئىزچىل يۆلەپ كەلگەن سەئۇد ئائىلىسى 
ئىزچىل تۈردە . دۇنيا ئۇرۇشىدا ئوسمانلى ئىمپېرىيىسى ئاغدۇرۇلغۇچە ئەنگلىيىدىن مائاش ئالغان ئىكەن-8باشالپ تاكى 

بەزىدە ھەتتا ھەقىقىي . ئەنگلىيە بىلەن ھەمكارلىشىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئاساسىي ئېقىمىغا خائىنلىق قىلىپ كەلگەنىكەن
مەن بۇ ھەقتە ماقالىنىڭ كېيىنكى قىسىملىرىدا يەنە ئازراق . قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغانىكەن ستىدىن قانلىقۈمۇسۇلمانالر ئ
 .توختىلىمەن

ئېتىقادنى قانداق ئېلىپ بېرىش مەسىلىسىدىن باشقا، ۋاھابى ھەرىكىتىنىڭ ئۇيغۇرالر جەمئىيىتىگە يامان تەسىر ئېلىپ 
ئۇنىڭ بىرى ۋاھابىنىڭ . ەپكە يېتەكلەپ كېتىۋاتقان تەرەپلىرىمۇ باركېلىۋاتقان، ئۇيغۇرالرنى بارغانسېرى يامان تەقدىر تەر

زامانىۋىلىققا ماسلىشالماسلىق، ھازىرقى زامان مۇسۇلمانلىرى دۇچ كەلگەن مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىاللماسلىق 
ىمدىكى مۇسۇلمانالر ۋە يەنە بىرى بولسا ۋاھابىغا تەۋە مۇسۇلمانالر بىلەن ئۇنىڭغا تەۋە بولمىغان ئاساسىي ئېق. مەسىلىسى

باشقا بارلىق مۇسۇلمان ئەمەس كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتە ئىلمىي ۋە مەدەنىيەتلەشكەن ئىنسانالرغا خاس يول 
. ۋاھابىنىڭ بۇ تەرەپلىرى ھازىر پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرۈۋاتىدۇ. تۇتالماسلىق مەسىلىسى

شۇ سەۋەبتىن ھازىر . ڭ نورمال داۋاملىشىشىغا ناھايىتى ئېغىر دەرىجىدە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىۋاتىدۇئىسالم مەدەنىيىتىنى
سۈننى مۇسۇلمانالر، شىئە مۇسۇلمانالر، باشقا مۇسۇلمانالر، خرىستىئانالر، يەھۇدىيالر، ۋە دۇنيادىكى باشقا خەلقلەرنىڭ 

ىالردىن باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى ۋاھابىزمغا نىسبەتەن ۋاھاب. ھەممىسى ۋاھابىزمدىن ناھايىتىمۇ ئەنسىرەۋاتىدۇ
 .دەپ قاراۋاتىدۇ« ئىسالم مەدەنىيىتى ئۈچۈن ئەڭ چوڭ تەھدىت»

مۇ مەۋجۇت بولۇپ، بۇ ئېقىم « سەلەفى ئېقىمى»بولغان « دوستى»ۋاھابىدىن باشقا، ھازىر دۇنيادا ئۇنىڭ بىر يېقىن 
مەسىلەن، قوراللىق كۈرەشنى . ى ئېقىمىنىڭ ئىچىدە يەنە نۇرغۇن گۇرۇھالر بارسەلەف( 8: )ئاالھىدىلىككە ئىگە 2مۇنداق 

تەشەببۇس قىلىدىغانالر، تىنچلىقپەرۋەرلەر، سىياسىيدىن يىراق تۇرىدىغانالر، ۋە سىياسىيغا كىرىشنى تەشەببۇس 
مۇسۇلمانالر قېرىنداشلىق »تقان كېيىنكىسىنىڭ بىر مىسالى ھازىر مىسىردا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋا. قىلىدىغانالر قاتارلىقالر

مېنىڭ بىلىشىمچە ھازىر بىر قىسىم ئۇيغۇرالر ۋاھابىنى ياقالش . دىن ئىبارەت( Muslim Brotherhood)« تەشكىالتى
ۋاھابىزمنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى تولۇق بىلمەسلىكى، ھەمدە  ھەقىقىيمېنىڭ پەرىزىمچە بۇ ئۇيغۇرالر . تەرەپدارى ئىكەن

مەن بارلىق قېرىنداشالرنى . ى بىر قىسىم ياخشى نەرسىلەرنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بولۇشى مۇمكىنسەلەفى ئېقىمىدىك
ھازىر ئۇيغۇرالرنىڭ دىنى ساھەسىدە تۇتقان يولىنىڭ نېمە يول ئىكەنلىكى، ۋاھابى بىلەن سەلەفىنىڭ قانداق ياخشى 

بارلىقى ھەققىدە بىر قىسىم چۈشەنچىلەرگە ئىگە  تەرەپلىرى بارلىقى، ھەمدە قانداق زىيانلىق ۋە خەتەرلىك تەرەپلىرىمۇ
مېنىڭ نىشانىم بىر . ئۆتىمەنقىلىش ئۈچۈن، مەزكۇر ماقالىدا ۋاھابى بىلەن سەلەفى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە بېرىپ 

 مەن مەزكۇر ماقالىدا مۇشۇ نىشانغا. پۈتۈنلەي بىتەرەپ مەيدانىدا تۇرۇپ، ۋاھابى ۋە سەلەفىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇش
 .يېتىش ئۈچۈن ئەڭ زور تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىمەن

ئۇ . مەن رەسمىي مەزمۇننى باشالشتىن بۇرۇن، ئوقۇرمەنلەردىن تۆۋەندىكى بىر ئىشقا دىققەت قىلىپ قويۇشىنى ئۆتۈنىمەن
قان ھەر مەن ئىسالمدا ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋات. بولسىمۇ ئىسالمدىكى ئوخشىمىغان مەزھەپ ۋە گۇرۇھالر مەسىلىسى

« ئەللىرى قانداق شەكىللەنگەن؟ ھازىرقى زامان مۇسۇلمان»ۈمنىڭ ئەھۋالىنى ئۆز بۆلۈنۈشخىل مەزھەپ ۋە گۇرۇھالرنىڭ 
ئوقۇرمەنلەر ئۇنىڭغا قانچىلىك دىققەت قىلدى، . رەسىم ئارقىلىق بىر قېتىم كۆرسىتىپ قويغان ئىدىم-5دېگەن ماقالىسىدە 

زمۇن مەزكۇر ماقالە بىلەنمۇ زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، مەن ئۇ رەسىمنى بۇ يەرگە ئاشۇ رەسىم ۋە مە. ئۇنى بىلمەيمەن
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بۇ رەسىمدە ئوخشىمىغان مەزھەپ ۋە گۇرۇھالرنىڭ ئىسمى ئىنگلىزچە بېرىلگەن . رەسىم قىلىپ قىستۇرۇپ قويدۇم-8
رەسىمنى ئۇيغۇرچە قىلىپ دىن كېلىدىغان ۋە قىلىشنى خااليدىغان قېرىنداشالردىن بىرسىنىڭ بۇ قولىبولۇپ، مەن 

ئۇيغۇر التىنچە يېزىقىنى ياكى ئىنگلىزچىنى بىلىدىغان قېرىنداشالر بۇ . ئىشلەپ، تورغا يولالپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن
گەرچە ۋاھابى ۋە سەلەفىالر سۈننى ئىسالمنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى . رەسىمنى ئاساسىي جەھەتتىن كۆرۈپ چۈشىنەلەيدۇ

بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، بىر توپ مۇسۇلمانالر بىر ئايرىم دىنىي . ىم تۆۋەندىكى رەسىمدە يوقئىس 2بولسىمۇ، بۇ 
مەزھەپ ياكى دىنىي گۇرۇھ بولۇپ ئېتىراپ قىلىنىشى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ تېئولوگىيىسى باشقا مۇسۇلمانالرنىڭكى بىلەن 

ھەقىقەتنىڭ ماھىيىتى توغرىسىدىكى سىستېمىلىق ۋە تېئولوگىيە بولسا خۇدا ئۇقۇمى ۋە دىنىي . تۈپتىن پەرقلىنىشى كېرەك
ۋاھابى بىلەن سەلەفى سۈننى ئىسالم ئىچىدىكى سىياسىي . چۈشەنچىلەردىن ئىبارەتتۇر( مۇۋاپىق)راتسىئوناللىق 

شۇڭالشقا ئۇالر ئايرىم دىنىي مەزھەپ ياكى ئايرىم . ھەرىكەتلەر بولۇپ، ئۇالر ئايرىم تېئولوگىيىگە ۋەكىللىك قىلمايدۇ
تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگىنىدەك، ھازىر ئىسالم دىنى سۈننى بىلەن شىئەدىن . دىنىي گۇرۇھ بولۇپ ھېسابالنمايدۇ

 89تارماق مەزھەپ ياكى گۇرۇھقا، شىئە بولسا  4ئۇنىڭ ئىچىدە سۈننى يەنە . بۆلۈنىدۇئىبارەت ئىككى چوڭ مەزھەپكە 
. ۆلەكلەرگە پارچىلىنىپ كېتىشى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بىر خىل پاجىئەمۇسۇلمانالرنىڭ بۇنداق كۆپ ب. بۆلۈنىدۇگۇرۇھقا 

مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى بىر گۇرۇھنىڭ . ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىن تارتىپال مەيدانغا كەلگەن مۇھەممەدئەمما بۇنداق ئىش 
بىر مەسىلە بولۇپ، بۇ باشقا گۇرۇھالرغا قانداق مۇئامىلە قىلىشى كېرەكلىكى ھازىر مۇسۇلمانالر دۇچ كەلگەن مۇھىم 

يالغۇز ئۇال ئەمەس، ئۇيغۇرالردا دىنچىالر بىلەن پەنچىلەر، ۋە دىنچىالر بىلەن . مەسىلە ئۇيغۇرالر ئۈچۈنمۇ مەۋجۇت
مەن بۇ مەسىلە ئۈستىدە كېيىنچە بىر ئايرىم تېمىدا توختىلىشىم . مىللەتپەرۋەرلەر ئوتتۇرىسىدىمۇ بۆلۈنۈشلەر مەۋجۇت

انالرغا ۋە باشقا دىندىكىلەرگە تۇتقان پوزىتسىيە مەسىلىسى ۋاھابىچىالرنى باشقىالردىن باشقا مۇسۇلم. مۇمكىن
پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغان بىر مۇھىم ئامىل بولۇپ، مەن ئوقۇرمەنلەردىن مەزكۇر ماقالىنى ئوقۇش جەريانىدا ئاشۇ 

 .نۇقتىغىمۇ ئاالھىدە دىققەت قىلىپ قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن

 

 

 .چوڭ مەزھەپ ۋە نۇرغۇن كىچىك گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈش ئەھۋالى 2لمانالرنىڭ ھازىرقى مۇسۇ: رەسىم-8
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 As-Sunnah Foundation)« ئامېرىكا سۈننەت فوند جەمئىيىتى»مەن بۇ قېتىم پايدىلىنىدىغان ئاساسلىق ماتېرىيال 
of America[ )8-2 ] يىلتىزى بىلەن ئۆرنىكىنى  رادىكال ئىسالمنىڭ: ۋاھابىزم»نىڭ تور بېتىگە قويۇلغان، تېمىسى

يىلى ئامېرىكىدىكى ئەڭ نوپۇزلۇق ئىسالم -8557بۇ فوند جەمئىيىتى [. 3]دەپ ئاتالغان بىر ئىلمىي ماقالە « چۈشىنىش
بىلەن بىر ۋاقىتتا قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇ ئىسالم ئېتىقادىنى « ئامېرىكا ئالىي دەرىجىلىك ئىسالم مەجلىسى»تەشكىالتى بولغان 

مەن بۇ ماقالىدا باشقا [. 2]تەربىيە تەشكىالتى ئىكەن -لتۈرۈش يولىدا ئىش ئېلىپ بارىدىغان بىر تەلىمبىرلىككە كە
. مەنبەلەردىنمۇ بىر ئاز پايدىلىنىدىغان بولۇپ، ئۇ مەنبەلەرنىڭ ئۇچۇرلىرىنى ماقالىنىڭ ئاخىرىدا تولۇق بېرىمەن

ئالغان ئۇزۇن ماقالە بولۇپ، مەن ئۇنىڭ مەزمۇنىنى يۇقىرىدىكى ماقالە بىر دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيىسى شەكلىنى 
 . قىسقارتتىم، ھەمدە ئۇنىڭ مەزمۇنلىرىنى مەزكۇر ماقالىغا ماسالشتۇرۇپ قايتىدىن ئورۇنالشتۇردۇم

 

 يىللىرىدىكى خاۋارىجالر -448-444: ۋاھابىنىڭ يىلتىزى. 8

ئۈلگە بولغان بىر قىسىم تارىخىي ۋەقەلەرگە قاراپ ۋاھابىنىڭ قانداق پەيدا بولغانلىقىنى چۈشىنىش ئۈچۈن، ۋاھابىالرغا 
ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇھەممەد. ئاشۇنداق ۋەقەلەرنىڭ ئەڭ دەسلەپكىسى خاۋارىجالر ھەرىكىتىدۇر. چىقىشقا توغرا كېلىدۇ

 ئەلىى نىڭ ۋاقتىدا، ھەزرىت( پەيغەمبىرىمىزنىڭ كۈيئوغلى) ئەلىھەمراھلىرىدىن بولغان ھەزرىتى ئوسمان بىلەن ھەزرىتى 
ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن شۇ ۋاقىتتىكى دەمەشىقنىڭ ھاكىمى مۇئاۋىيە بىلەن خەلىپىلىك مەسىلىسىدە كېلىشتۈرمىچى بولۇپ 

ەگەشكۈچىلىرى قىلغان بۇ ئىشنى بىلەن مۇئاۋىيە ۋە ئۇالرنىڭ ئ ئەلىبىر توپ كىشىلەر ھەزرىتى . خىزمەت قىلدى
. ڭ يۇقىرى نوپۇزغا ئىگە بولغىنى ئۇالر ئەمەس، بەلكى قۇرئان دەپ قارىدىدەپ ئەيىبلەپ، بۇ ئىشتا ئە« ھۆرمەتسىزلىك»

ياكى « خاۋارىجالر»بۇ گۇرۇھ كىشىلىرى . ھەمدە شۇ ۋاقىتتىكى مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدىن ئايرىلىپ چىقىپ كەتتى
. نىنى بىلدۈرىدۇدېگەن مە« چىقىپ كەتكەن كىشىلەر»دەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، بۇ سۆز « قوزغىالڭچىلىرى خاۋارىج»

. بولۇپ ھېسابلىنىدۇ( fanatics)خاۋارىجالر ئىسالم تارىخىدا يۈز بەرگەن ئەڭ دەسلەپكى قارىغۇالرچە ئەگەشكۈچىلەر 
بولۇپ، بەزى ھەقىقىي ( Dhu’l-Khuwaysira al-Tamimi)« تامىمى-لەئ»رىجالرنىڭ يېتەكچىسىنىڭ ئىسمى خاۋا

(orthodox )ئەلەيھىسساالمنىڭ  مۇھەممەدقاراشلىرىنى -يىشىچە، تامىمى ئۆز كۆزسۈننى ئىسالم زىيالىيسىنىڭ دې
 Musaylima the)قەبىلىسىدىكى مۇسايلىما ( Banu Hanifa)بانۇ خەنىفە . سۆزلىرىدىنمۇ ئۈستۈن قويغان

Prevaricator ) ان ئەلەيھىسساالم بىلەن ئوخشاش ئورۇنغا قويۇۋالغ مۇھەممەددەپ ئاتاپ، ئۆزىنى « پەيغەمبەر»ئۆزىنى
باش بولۇپ ئېلىپ بارغان خاۋارىجالر ( Nafi ibn al-Azraq)زراق ەئ-ەلئئىبن  نافىبولۇپ، ئۇنىڭ يۇرتدىشى 

 . ھەرىكەتلىرىدە مىڭلىغان مۇسۇلمانالر ئۆلتۈرۈلگەن

گۇناھى بىلەن ئەيىبلىگىنىگە ئوخشاش، « ھۆرمەتسىزلىك قىلىش»بىلەن مۇئاۋىيەنى  ئەلىخاۋارىجالرنىڭ ھەزرىتى 
 .بىلەن ئەيىبلىدى گۇناھى ھۆرمەتسىزلىكۋاھابىالرمۇ سۈننى مۇسۇلمانالر بىلەن شىئە مۇسۇلمانالرنى  كېيىنچە

 

 (8320-8243)ئىبىن تەيمىيەھ  --ۋاھابىالرنىڭ ئۆرنىكى . 2

. بولىدۇ( Ibn Taymiyyah  ،8243-8320)ۋاھابىزمنىڭ قۇرغۇچىسىغا ئۈلگە بولغان يەنە بىر كىشى ئىبىن تەيمىيەھ 
تەيمىيەھ بىر قىسىم ئەقىدە ۋە ئىبادەت مەسىلىلىرىدە سۈننى ئىسالمنىڭ ئاساسىي ئېقىمىدىن چەتنىگەن بولۇپ، شۇنىڭ 

 . بىلەن ئۇ مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدە توقۇنۇش پەيدا قىلىدىغان بىر داڭلىق زاتقا ئايالندى

دەسلەپكى پاك »ەر ئىنقىالبچىالر ئىچىدە تەيمىيەھ بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ كۆڭلىدە، بولۇپمۇ ياش ئىسالھاتپەرۋ
سۈننىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ  ھەقىقىي. دېگەن نامغا ئېرىشتى« مۇسۇلمانچىلىقنى ھەقىقىي تۈردە ساقالپ قالغان كىشى

زىلەر ەيەنە ب. ، دەپ ئەيىبلىدى«ئازغۇن»ياكى ( bid’ah)« ئەيىبلەشكە تېگىشلىك ئىسالھاتچى»قىسمى بولسا ئۇنى 
ۋە سۈننىلەرگە  ر ئىچىدە توقۇنۇش پەيدا قىلغانتەيمىيەھنىڭ سۈننىلە. دەپ ئەيىبلىدى( kufr)« پپاركۇ»بولسا ئۇنى 

ئەمما باشقا مۇسۇلمان . قارشى چىققان بىر قاتار ئىدىيىلىرى بار بولۇپ، ئۇالر سۈرىيە بىلەن مىسىردا چەكلەندى
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ئوتتۇرىغا قويغان بىر قىسىم قاراش ۋە دېگەن بىر تۆۋەندىكىسى تەيمىيەھ . زېمىنلىرىدا مەخپىي ھالدا تارقىلىپ يۈردى
 : قىسىم سۆزلەر

 (attributed God with created attributes)ئالالھ مەلۇم بىر يارىتىلغان شەكىلگە ئىگە، دەپ قاراش --

 created things existed)يارىتىلغان نەرسىلەر مەڭگۈ ئالالھ بىلەن بىللە مەۋجۇت بولۇپ كەلدى، دەپ قاراش --
eternally with Allah) 

 دىنى زىيالىيالرنىڭ ئاجرىشىش توغرىسىدىكى بىرلىككە كەلگەن قارارىغا قارشى تۇرۇش--

نى يولغا قويۇشىغا، يەنى بىر ئۆلۈپ كەتكەن تەقۋادارنى كېلىشتۈرگۈچى ( tawassul) ۋاسسۇلھەقىقىي سۈننىلەرنىڭ تا--
 رسە تىلىشىگە قارشى تۇرۇشياكى ئوتتۇرىدىكى ۋاسىتە قىلىپ، ئالالھتىن بىر نە

 دوزاختا كىشىلەرنىڭ ئازابلىنىشى مەڭگۈ داۋامالشماي، مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن توختايدۇ، دەپ قاراش--

 Allah has a limit (hadd) that only He)ئالالنىڭ پەقەت ئۆزىال بىلىدىغان بىر چەكلىمىسى بار، دېيىش --
Knows) 

پەيغەمبەر ئۈچۈن ئۆزىنىڭ يېنىدىكى يەرنى ئېلىپ  مۇھەممەدولتۇرىدىغان بولۇپ، تە ئ( al-Kursi)ئالالھ بىر تەخت --
 قويغان، دېيىش

بىلەن ئوخشاش، دەپ ( polytheism, shirk)پەيغەمبەرنىڭ قەبرىسىنى تۇتۇش كۆپ خۇداغا ئىشىنىش  مۇھەممەد--
 قاراش

شىراق ساالھىيەت تىلەشنى ئەيىبلەشكە پەيغەمبەرنىڭ قەبرىسىنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئالالھتىن بىر ياخ مۇھەممەد--
 ، دەپ قاراش(reprehensible innovation)تېگىشلىك ئىجادىيەت 

ئالالھ يەرگە چۈشىدۇ، دېيىش، ھەمدە ئۇنى ئۆزى مۇسۇلمانالرغا خۇتبە بېرىپ، مۇنبەردىن چۈشكەن ۋاقىتتىكى ئەھۋال --
 بىلەن سېلىشتۇرۇش

« ئۇلۇھىيا-تەۋھىد ئەل»بىلەن ( Tawhid al-rububiyya)«  رۇببىيا-ئەلەۋھىد ت» رال ئالالھقا سەجدە قىلىشنى بى--
(Tawhid al-uluhiyya)  دىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا ئايرىغان بولۇپ، سەلەف تەقۋادارلىرى ھەرگىزمۇ ئۇنداق قىلىپ

 .باقمىغان

ۇرغان چوڭ قااليمىقانچىلىق سۇندى ئابباسىيالر ئىمپېرىيىسىنى بوييىل-8290تەيمىيەھ موڭغۇلالر باغداتنى بۇالپ، 
يىلى ماملۇك سۇلتانى ئۇنى بىر پەتىۋا چىقىرىپ، موڭغۇلالرغا قارشى جىھاد قىلىشنى -8383. مەزگىلىدە ياشىدى

يىلى ئىسالمنى -8259( Mahmoud Ghazan)موڭغۇل پادىشاھى ماخمۇد غەزەن . قانۇنالشتۇرۇشقا بۇيرۇق بەردى
ما، تەيمىيەھ ئۈچۈن موڭغۇلالرنىڭ ئىسالم قانۇنلىرىنىڭ ھەممىسىنى تولۇق ئىجرا ئەم. قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمان بولغانىدى

ھېسابلىنىدىغان ياسا قانۇنىنى ئىجرا قىلغانلىقى ئۇالرنى قانۇنلۇق « كاپىرلىق»قىلمىغانلىقى، ھەمدە موڭغۇلالرنىڭ 
ۈرىيىگە بولغان تەھدىتى شۇنىڭ بىلەن جىھاد يولغا قويۇلۇپ، موڭغۇلالرنىڭ س. يوقىتىش نىشانى قىلىپ قويدى

ئەمما، . ۋاھابىالر بىلەن سەلەفىلەر تاكى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگۈچە ماخمۇد غەزەننى كاپىر ھېساباليدۇ. يوقىتىلدى
 .دەپ مەدھىيىلەيدۇ« مۇسۇلمان»ھەقىقىي سۈننى مۇسۇلمانالر بولسا ماخمۇد غەزەننى 

مەسىلەن، تەيمىيەھ . ئەمما، قىسمەن پەرقلەرمۇ بار. ئوخشاش تەيمىيەھ بىلەن ۋاھابىالرنىڭ نۇرغۇن ئىشالردىكى مەيدانى
. سوپىزمنى بىر قانۇنلۇق ئىسالم ئىلمى، دەپ قوبۇل قىلىدىغان بولۇپ، ھەقىقىي سۈننى مۇسۇلمانالرمۇ ھەم شۇنداق قىلىدۇ

ن ھەقىقىي سۈننى تەيمىيەھ بىلە. دەپ، ئۇنى پۈتۈنلەي رەت قىلىدۇ« بىر ئەسكى ئىجادىيەت»ئەمما ۋاھابىالر ئۇنىڭغا 
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ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىلەشنى قانۇنلۇق، دەپ ھېساباليدۇ، ئەمما ۋاھابىالر  مۇھەممەدمۇسۇلمانالر 
 . دەپ قاراپ، ئۇنى پۈتۈنلەر بىكار قىلىش يولىنى تۇتىدۇ« ئەيىبلەشكە تېگىشلىك ئىجادىيەت»بولسا ئۇنىڭغىمۇ 

نەپەر ھەقىقىي  4سۈننى مەزھىپىگە تەۋە بولغان  4ىكىي ۋە شافىئىيدىن ئىبارەت يىلى ھەنەفىي، ھەنبەلى، مال-8324
سۈننى  4بۇ . سۈننى ئىسالم سوتچىلىرى بىرلىكتە بىر پەتىۋا چىقىرىپ، تەيمىيەھنى تۈرمىگە قاماشقا ھۆكۈم چىقاردى

سۈننى  4رغىب قىلغىنى ئاشۇ تەيمىيەھنىڭ تە ئۆزىالئىسالم مەزھىپى بۈگۈنكى كۈنگىچە مەۋجۇت بولۇپ، مۇشۇ ئىشنىڭ 
 . مەزھەپلەر ۋەكىللىك قىلغان ھەقىقىي سۈننى ئىسالم تەلىماتلىرى ئەمەسلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

 

 ۋاھابىچىالرنىڭ پەيدا بولۇشى . 3

، Muhammaed Ibn Abdul-Wahhab)ۋاھاب -ئۇنىڭ قۇرغۇچىسى مۇھەممەد ئىبىن ئابدۇل سۆزدېگەن « ۋاھابىزم»
بۇ . مىدىن كەلگەن بولۇپ، ئۇنىڭ يىلتىزى ھازىرقى سەئۇدى ئەرەبىستانغا بېرىپ تۇتىشىدۇنىڭ ئىس( 8783-8752

 : دېگەن ئادەمنىڭ ئىسمىدىن كەلگەن بولۇپ، ئۇنىڭ تارىخى مۇنداق« سەئۇد» سۆزدېگەن « سەئۇدى»يەردىكى 

لۇپ، ئۇالر ھازىرقى سەئۇدى ئەرەب يېرىم ئارىلىرىغا تارقالغان ئۇرۇقداشالرنىڭ ئىچىدىكى بىرسىنىڭ ئىسمى سەئۇد بو
ئۇالر . دىرىياھ يېزىسىدا ياشايتتى-جد رايونىدىكى ئادەى رىياد شەھىرىگە يېقىن بولغان نئەرەبىستاننىڭ پايتەخت

. تېرىقچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىپ، سان جەھەتتىن تەدرىجىي ھالدا كۆپىيىپ، كېيىن سەئۇد تەبىقىسى بولۇپ شەكىللەندى
  .ئالدىغا ئايرىم ياشىغان بولسىمۇ، ئۇالر ھەرگىزمۇ ئىمپېرىيە قۇرغۇچىالردىن ئەمەس ئىدى ۆزئگەرچە ئۇالر ئاساسەن 

ەھەللىسىدىكى بىر تەقۋادار ئائىلىدە م (Uyayna)ەينە جدنىڭ ئۇيەسىدىن بولۇپ، ئۇ نۋاھاب بولسا بانۇ تامىم قەبىلى
دىن ئايرىلىپ، سەپەر ەينەئۆگىنىش ئۈچۈن ئۇيلىملىرىنى ئۇ ئىسالم بى. تۇغۇلدى، ھەمدە شۇ يەردە ئۆسۈپ چوڭ بولدى

ئۇ ئوقۇپ بولۇپ يۇرتى . ئۇ مەككە، مەدىنە، ئىراق ۋە ئىرانالرغا بېرىپ، ئوخشىمىغان ئوقۇتقۇچىالردىن بىلىم ئالدى. قىلدى
. ىدەپ قارىغان دىن بويىچە تەلىم بەرد« ئەڭ پاك ئىسالم»ئۇياىناھغا قايتىپ كېلىپ، يۇرتىدىكى كىشىلەرگە ئۆزىچە 

ۋاھاب بىلەن سەئۇد . ئەمەلىيەتتە ئۇنىڭ ئېلىپ بارغىنى ئەنئەنىۋى سۈننى ئىسالمغا قاراتقان رەھىمسىز ھۇجۇمالر ئىدى
 . غا قارشى جىھاد قىلدى( polytheists)« خۇدالىق مۇسۇلمانالر كۆپ»بىرلىشىۋېلىپ، ئۆزلىرىنىڭ نەزىرىدىكى 

قۇتقۇچىلىرى ئۇنىڭ سۈننىلەرگە قارشى ۋاھابىچە ئەقىدىسىدىن خەۋەر ۋاھابنىڭ مەدىنە ۋە باشقا جايالردىكى بۇرۇنقى ئو
دادىسىمۇ ئۇنىڭغا قارىتا  ئۆزۋاھابنىڭ . تېپىپ، مۇسۇلمانالرغا ۋاھابتىن يىراق تۇرۇش ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇش بەردى

ى ھەقىقىي سۈننى تۇغقان ئىنىسى سۇاليمان ئەينى ۋاقىتتىك بىرۋاھابنىڭ . رنى ئاگاھالندۇردىبارلىق مۇسۇلمانال
 Divine Lightnings in)« ۋاھابىالرغا رەددىيە بېرىدىغان مۇقەددەس چاقماقالر»زىيالىيلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ 

Refuting the Wahhabis )دېگەن كىتابنى يېزىپ، ۋاھابقا رەددىيە بەردى . 

ىدىغان بىر كىتابى بار بولۇپ، ئۇ دەپ ئاتىل( Book of Unity of God)« نىڭ بىرلىكى ھەققىدەھئالال»ۋاھابنىڭ 
ئەمما ھەقىقىي سۈننى زىيالىيالر بۇ كىتابقا نىسبەتەن مەيلى مەزمۇن . دۇنيادىكى ۋاھابىالر ئارىسىدا كەڭ تارقالدى

 . جەھەتتىن بولسۇن ياكى ئۇنىڭ تۈزۈلۈشى جەھەتتىن بولسۇن ئۇنىڭدا ھېچ قانداق زىيالىيلىق يوقلۇقىنى ئوتتۇرىغا قويدى

 كۆپرىپ بېرىدىغانالر بىر قەدەر ېا ئىش تنچە مۇقەددەس ئەمەس بىر جاي بولۇپ، ھازىرغىچە مۇسۇلمانالرغجد ئاەن
دەپ ئاتىۋالغان كىشىلەردىن مۇسايلىما « پەيغەمبەر»ئاشۇ جايدىن چىققان، ئۆزلىرىنى . چىققان يەر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 .جدتىكى بانۇ تامىمدىن چىققانەڭ بىر قىسمىمۇ نقوزغىالڭچىلىرىنى خاۋارىجداڭلىق . ئادەم بار 4قاتارلىق 

خۇدالىق  كۆپ»يېزىلىرىدىكى -جدنىڭ بارلىق كەنتەىلىسىنىڭ ۋاھابىلىرىنى باشالپ، نقەب ئۆزسەئۇد ئالدى بىلەن 
لەر ۋە باشقا نەرسىلەرنى چېقىپ، ىربئۇالر قە. دەپ قارالغان كىشىلەرنى تازىالش ھەرىكىتى ئېلىپ باردى« يارىماسالر

دېگەن « ۋاھابىزم»جدتىكى كىشىلەرنى ئاساسەن ەيىلىغا كەلگەندە ن-8749ىنىڭ قوشۇنىنى تەدرىجىي چوڭايتىپ، ئۆز
يىلى سەئۇد ئۆلگەندىن كېيىنمۇ -8749ۋاھابىزمچىالر ئېلىپ بارغان ھۇجۇم بىلەن جىھاد . بايراق ئاستىغا يىغىپ بولدى
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مىنالرغا قاراتقان جىھاد زېۋە رەھىمسىز قوشۇننى باشالپ، يېڭى  سەئۇدنىڭ ئوغلى ئابدۇلئەزىز بىر تەۋرەنمەس. توختىمىدى
 4يىلى ئۆلگەن بولسىمۇ، ئۇنىڭ -8772ۋاھاب . يىلى رىيادنى ئىشغال قىلدى-8773ئۇالر . ئۇرۇشلىرىنى توختاتمىدى

ىلىك ۋاھابى مىڭ كىش 88يىلى، -8088. ئوغلى سەئۇدالر ئائىلىسى بىلەن بىرلىشىپ ۋاھابىزمنى تارقىتىشنى توختاتمىدى
جەنۇبىدىكى  كەرباال باغداتنىڭ غەربىي)تۆگە بىلەن ئىراقنىڭ كەرباال شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىپ كىردى  4888ئارمىيىسى 
سائەت قىرغىنچىلىق  0شەھەرگە كىرگەندىن كېيىن ئۇالر (. كىلومېتىر يىراقلىقتىكى يەرگە جايالشقان 888باغداتتىن 

 مۇھەممەدئۇالر يەنە . ردىۈلتۆئادەمنى رەھىمسىزلەرچە چاناپ ئ 9888ئېلىپ بېرىپ، يەرلىك ئاھالىدىن 
ئەلەيھىسساالمنىڭ نەۋرىسى ھەزرىتى ئىمام ھۈسەيىننىڭ قەبرىسىنى ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇپ، شەھەرنى بۇالپ، ناھايىتى 

نچىلىق سۈننى ۋە بۇ چوڭ قىرغى. دۇنيا بىلەن ئايرىلدى-تۆگىگە يۈكلەنگەن مال 288قاتتىق ۋەيران بولغان شەھەردىن 
شىئە مۇسۇلمانالرنىڭ قەلبىدە ئەپۇ قىلىشقا بولمايدىغان دەرىجىدىكى غەزەپ بىلەن ئۆچمەنلىكنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن 

شىئە . بولۇپ، ئۇالر مۇشۇ ئىش مۇناسىۋىتى بىلەن ۋاھابىالرغا تاكى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگۈچە قاتتىق لەنەت ئوقۇيدۇ
ەڭ ئۇلۇغ زاتالرنىڭ بىرى، ئۇنىڭ قەبرىسىنى بولسا يەر شارىدىكى ئەڭ مۇقەددەس مۇسۇلمانالر ئىمام ھۈسەيىننى ئ

ھازىر ھەر يىلى مىڭلىغان شىئەلەر ھەزرىتى ھۈسەيىننىڭ قەبرىسىگە كېلىپ، ئۇنىڭ ۋاپات . جايالرنىڭ بىرى ھېساباليدۇ
ئۇنىڭ ئەكسىچە، ئۇالر . ىلىپ قويمايدۇۋاھابىالر شىئەلەرنىڭ ئاشۇنداق لەنەتلىرىگە پەرۋا ق. بولغان كۈنىنى خاتىرىلەيدۇ

مۇقەددەس »نى يولغا قويغانلىقىغا ( tabarruk) بىلەن تاباررۇك (tawassul) سۈننىلەر بىلەن شىئەلەرنىڭ تاۋاسسۇل
دەپ « سۈننىلەر»گەرچە ۋاھابىالر ئۆزلىرىنى . دېگەن قالپاقنى كىيدۈرىدۇ« نەرسىلەرگە بىھۆرمەتلىك قىلىش

 . ىڭ بۇ ئىشلىرى ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ سۈننىلەرگە تەۋە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرمەيدۇھېسابلىسىمۇ، ئۇالرن

 

 ۋاھابىالرنىڭ پەيدا بولۇشىغا ئەنگلىيىنىڭ قوشقان تۆھپىسى. 4

تېھران دەۋر »مەن بۇ قېتىم مەزكۇر ماقالە ئۈچۈن ماتېرىيال ئىزدەش جەريانىدا، ئىراننىڭ ئىنگلىزچە چىقىرىلىدىغان 
بۇ گېزىت . ئىيۇن كۈنى بېسىلغان بىر پارچە ماقالىنى ئۇچرىتىپ قالدىم-84يىلى -2883گە ( Tehran Times)« گېزىتى
ۋاھابىزم ئىسالم مەدەنىيىتىگە »ئۇ ماقالىنىڭ تېمىسى . يىلىدىكى ئىنقىالبتىن كېيىنال تەسىس قىلىنغان ئىكەن-8575

 (:قىسقارتىلمىسى)ەزمۇنالر بېرىلگەن ، ئۇنىڭدا تۆۋەندىكىدەك م[4]بولۇپ « بولغان بىر چوڭ تەھدىت

نىڭ ئەسلىمىسى قاتارلىق نۇرغۇن تارىخىي ( Mr. Hempher)ئەنگلىيە ئوتتۇرا شەرققە ئەۋەتكەن خەمفەر ئەپەندى 
ئەنگلىيە »ماتېرىيالالرنىڭ كۆرسىتىشىچە، ۋاھابىزمنى ئەنگلىيىنىڭ ئەينى ۋاقىتتا مۇستەملىكە ئىشلىرىغا مەسئۇل بولغان 

 secretary of)يىلى جەنۇبىي ئىشخانىغا مەسئۇل بولغان مىنىستىر -8788. ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن« شخانىسىجەنۇبىي ئى
state ) ئۇالرنىڭ . كىشىنى ماڭدۇردى 88مىسىر، ئىراق، ئەرەب يېرىم ئارىلى ۋە ئىستانبۇلغا كەسپىي جاسۇسالردىن

نگلىيىنىڭ مۇسۇلمان ئەللىرىگە خوجايىنلىق قىلىش ۋەزىپىسى مۇسۇلمانالر ئارىسىغا ماجىرا ئۇرۇقلىرىنى تېرىش ۋە ئە
جاسۇسالرنىڭ بىرى خەمفەر بولۇپ، ئۇ  88بۇ . ھوقۇقى يۈرگۈزۈشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇللىرىنى تېپىپ چىقىش بولدى

دەپ « ممەدمۇھە»ئۇ ئۆزىنى . ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىنى ئاجىزالشتۇرۇش چارىسىنى تېپىش مەقسىتىدە ئىستانبۇلغا كەلدى
ئۇ تۈرك . ھەققىدىكى دەرسلەرنى ئالدى ئەتتكەن قۇرئان ۋە شەرىۆزىيالىيسى ئ( Hanafi) ھەنەفىيتۇرۇپ، بىر تونۇش

گە ( Basra) ەرىسەئاي ئۆتكەندىن كېيىن، ئۇ ب 4قتا ئارىلى. تىلى بىلەن ئەرەب تىلىنى پۇختا ئۆگىنىپ، لوندونغا قايتتى
پىالنلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئەڭ  ئۆزمفەر ۋاھابدىن پايدىلىنىپ خە. ۋاھاب بىلەن دوست بولدى-لەكېلىپ، ئىبىن ئابد ئ

خەمفەرنىڭ دېيىشىچە، ۋاھاب مۇسۇلمان زىيالىيلىرى . ئاخىرى ۋاھابىزمنىڭ مۇستەملىكىچىلەر مەزھىپىنى قۇرۇپ چىقتى
مغا نىسبەتەن ئۇنى ھېچ بىلەن ئۇالرنىڭ قۇرئان بىلەن سۈننەتنى ئىجرا قىلىشتا تۇتقان يولىغا قاتتىق نارازى بولۇپ، ئىسال

 . قانداق كۆزگە ئىلماسلىق پوزىتسىيىسىنى تۇتقان

مەزھەپنىڭ پەيدا بولىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ  73ئەلەيھىسساالم ئىسالمدا  مۇھەممەدئىسالمنىڭ ئەڭ دەسلەپكى دەۋرىدە، 
ن قىلغان بىر پەرەزنى مەزھەپ يالغان بولۇپ، قوبۇل قىلىنمايدىغان مەزھەپ بولىدىغانلىقىنى مەزمۇ 72ئىچىدىكى 

ھازىر ھەر خىل مەزھەپتىكى نۇرغۇن ئەگەشكۈچىلەر پەقەت ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمغا بەرگەن . ئالدىنئاال ئوتتۇرىغا قويغانىدى
ئەلۋەتتە، ھازىر ئىسالمنىڭ ئومۇمىي ۋە . ئىسالمغا ۋەكىللىك قىلىدۇ، دەپ قارىماقتا ھەقىقىيچۈشەندۈرۈشى توغرا بولۇپ، 

ىغا نىسبەتەن پىكىر بىرلىكىگە ئىگە بولغان مەزھەپلەرمۇ بار، مەسىلەن، ھەنەفىي، ھەنبەلى، مالىكىي ۋە تۈپ پرىنسىپلىر
 . بۇ مەزھەپلەر ھېچ قانداق مەسىلە يوق ھالدا بىرلىكتە ياشاپ كېتىۋاتىدۇ. شافىئىي مەزھەپلىرى
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ۇشى باشالنغاندىن كېيىن، ئوسمانلىغا دۇنيا ئۇر-8. ۋاھابىزم ئومۇمەن سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئىچىدىكى بىر ھەرىكەت
قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئەنگلىيە ئابدۇلئەزىز ئىبىن سەئۇد بىلەن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىپ، ئىككى تەرەپ 

كونتروللۇقىدىكى ( House of Saud)يى ۆشۇنىڭ بىلەن سەئۇد ئ. گە ئىمزا قويدى« دارىن كېلىشىمى»يىلى -8589
جد رايونىنى ەئەسىردە ئەرەب يېرىم ئارىلىنىڭ ن-80ئابدۇلئەزىز . مىنالرغا ئۆزگەردىزېقوغدايدىغان زېمىنالر ئەنگلىيە 

ۋاھابنىڭ -لەئىبىن ئابد ئ مۇھەممەدئال سەئۇدنىڭ ئەۋالدى بولۇپ، شۇنداقال ۋاھابىزمنى قۇرغان  مۇھەممەدسورىغان 
 .ل سەئۇد ئىدىەئ مۇھەممەدەپكى كىشى قەبىلىسى ئۈچۈن ۋاھابىزمنى تاللىغان ئەڭ دەسل ئۆز. دوستى ئىدى

فوند ستېرلىڭ بەردى، ھەمدە ئۇنى  9888ئەنگلىيە كېلىشىمگە ئەمەل قىلىپ، ئابدۇلئەزىزگە ھەر ئايدا ئەنگلىيە پۇلىدىن 
ئۇنىڭغا ياردەم قىلىپ، ئوتتۇرا ئەرەب يېرىم ئارىلىنى . ياراق بىلەن تەمىنلىدى-ناھايىتى زور مىقداردىكى ھەربىي قورال

دارىن »ماي كۈنى، لوندون -28يىلى -8527. يىلىغىچە مەككە بىلەن مەدىنەنىمۇ ئىگىلىۋالدى-8527ىشغال قىلىپ، ئ
نى تۈزۈپ، سەئۇد چاڭگىلىغا چۈشۈرگەن زېمىنالرنىڭ مۇستەقىللىقىنى « جەدداھ كېلىشىمى»نىڭ ئورنىغا « كېلىشىمى

سېنتەبىر كۈنى ھازىرقى سەئۇدى -23يىلى -8532ەن، بىل بولۇشىئەنگلىيىنىڭ يېقىندىن ياردەمدە . تراپ قىلدىېئ
 . ئەرەبىستان قۇرۇلدى

قولى بىلەن بىر ھاكىمىيەت قۇرۇپ، ھاكىمىيەتنى ئۆزلىرىدىن مائاش  ئۆزشۇنداق قىلىپ، ئەنگلىيە ئەرەب يېرىم ئارىلىدا 
سمانلى ئىمپېرىيىسىدىن ئىبارەت ىنىڭ ۋاھابى ئىدىيىلىرى بىلەن ئوئۆيئالىدىغان بىر قورچاق باشلىققا تۇتقۇزۇپ، سەئۇد 
ىنىڭ ئۇزۇندىن ئۆيئابدۇلئەزىز بولسا سەئۇد . مەنپەئىتىنى قوغدىدى ئۆزئاساسىي دۈشمىنىنى تارمار قىلىپ، شۇ ئارقىلىق 

ئەنگلىيە ھەقىقەتەنمۇ ئەڭ . چاڭگىلىغا كىرگۈزۈش غايىسىنى ئەمەلگە ئاشۇردى ئۆزبۇيانقى ئەرەب يېرىم ئارىلىنى 
شالپال ئابدۇلئەزىزنىڭ ئۇستازى بولۇپ، كېيىنچە سەئۇدى پادىشاھلىرى بۇ خىل مۇناسىۋەتنى يوشۇرۇپمۇ دەسلىپىدىن با

 .ئولتۇرمىدى

ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندىن كېيىنكى ئىسالمنىڭ ئەڭ  مۇھەممەد. ۋاھابىزمنىڭ تارىخى يالغۇز مۇشۇال ئەمەس
 يتەب-ەلئ ىھلەئەلەيھىسساالمنىڭ ئ مۇھەممەدنالرنى پارچىالپ، دەسلەپكى دەۋرىدىن باشالپال، نۇرغۇن كىشىلەر مۇسۇلما

(Ahl al-Bayt )ۋاھابىالر ھازىر يەنە شۇنداق . تىن ئىبارەت بارلىق ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا رەددىيە بېرىشكە ئۇرۇندى
ىكىگە بىھۆرمەتلىك ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىۋاتىدۇ، ھەمدە شىئە ئىسالمنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن ئۇالرنىڭ مۇقەددەسل

 ەۋىيدەسلەپكى ئىسالم دەۋرىدە ئۇم يەنى، باشقىچە قىلىپ ئېيتساق، ۋاھابىالر ھازىر تۇتقان يول بىلەن ئەڭ. قىلىۋاتىدۇ
(Umayyad )پەيغەمبەرنىڭ پاك ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ تەسىرىنى  مۇھەممەدئۇ بولسىمۇ . لەر تۇتقان يول ئوخشاش

بۇ ھەتتا ۋاھابىالر بىلەن ئۇالرنىڭ قوللىغۇچىلىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى نىشانىمۇ . رىۋېتىشئىسالم مەدەنىيىتىدىن چىقى
پەيغەمبەرنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ تەسىرىنى ئىسالم مەدەنىيىتىدىن تازىلىۋېتىشتىن  مۇھەممەدۋاھابىالرنىڭ . ئەمەس

ۋاھابى . ىيەتتىكى تەسىرىنى يوقىتىۋېتىشتۇرپەيغەمبەرنىڭ جەمئ مۇھەممەدمەقسىتى پۈتۈن ئىسالمنى ئاجىزالشتۇرۇپ، 
ۋاھابىالرنىڭ بۇ ساھەدە قىلىۋاتقان ئىشلىرىنىڭ . ھەرىكىتىنىڭ مۇشۇنداق مەقسىتى بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئاساسالر بار

 مۇھەممەدئەمەلىيەتتە بولسا . پەيغەمبەر ئائىلىسى ھەققىدە سەلبىي تەسىر پەيدا قىلىش مۇھەممەدبىرى، 
 .سساالمنىڭ ئائىلىسى ئۇنىڭ تەلىماتلىرىغا ئەڭ ياخشى ۋەكىللىك قىالاليدىغان كىشىلەردۇرئەلەيھى

خەمفەر ۋاھابقا بەرگەن تەكلىپلەرنىڭ ئىچىدە، قۇرئاندىكى بىر قىسىم ئايەتلەرنى چىقىرىۋېتىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا 
نىڭ مەككىگە ھەج قىلىشقا بېرىشىنى توسۇش، خەمفەر ۋاھابدىن يەنە كىشىلەر. يالغان گەپلەرنى كىرگۈزۈش ئىشىمۇ بار

ئىشنى تەكلىپ قىلغان بولۇپ، ۋاھاب  82خەمفەر جەمئىي . ۋە مەككىدىكى بەيتۇلالھنى چېقىۋېتىشنىمۇ تەكلىپ قىلغان
سەۋەبى، ۋاھاب ئۇنداق ئىشالرغا . ئىشنى رەت قىلغان 2تەكلىپنى ئىجرا قىلغان، ئەمما يۇقىرىقى  88ئۇنىڭ ئىچىدىكى 

خەمفەرنىڭ پىالنى ئىسالمنىڭ ئەڭ دەسلەپكى دەۋرىدە بەزى . انالرنىڭ قاراپ تۇرمايدىغانلىقىنى چۈشەنگەنمۇسۇلم
ئىسالم مەدەنىيىتىدىن تازىلىۋېتىش پىالنى  نى( Ahl al-Bayt) يتەب-ەلئ ىھلەئكىشىلەر ئىشقا ئاشۇرماقچى بولغان 

 .بىلەن ئوخشاش
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دەپ ئاتايدىغان بولغاچقا، ۋاھابىزمنى بىلمەيدىغان كىشىلەر ئۇنىڭ ھەقىقىي « سۈننىلەر ھەقىقىي»ھابىالر ئۆزلىرىنى ۋا
ھەممە ۋاھابىالر سۈننى مۇسۇلمانالر بولۇپ، ھەرگىزمۇ . سۈننى ئىسالم بىلەن بولغان پەرقىنى ئاسانلىقچە پەرق ئېتەلمەيدۇ

دەپ سورىسىڭىز، ئۇالر « سەن ۋاھابىمۇ؟»ئەگەر سىز ۋاھابىالردىن . ر ئەمەسسۈننى مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى ۋاھابىال
ئەقىدىنىڭ »چۈنكى، ئۇالر ئۆزلىرى ئىشىنىدىغان ۋە ۋەكىللىك قىلىدىغان نەرسە . دەپ جاۋاب بېرىدۇ« ياق»دەرھالال 

نگىچە داۋامالشتۇرۇپ كەلگەن پاكلىقى ۋە يالغۇز ئالالھنىال ھۆرمەتلەش، پەيغەمبەرنىڭ دەۋرىدىكى ئىسالمنى بۈگۈنكى كۈ
دەپ « ۋاھابىالر»ئۆزلىرىنىڭ . بولۇپ، بۇالر ۋاھابىالرنىڭكىدىن پەرقلىق، دەپ ئوياليدۇ« ھەقىقىي ۋارىسچىالر

دەپ ئاتاش ئۇالر قوبۇل قىلغان ئىسالم « ۋاھابىالر»ئۇالرنى . چاقىرىلىشىنى بىر خىل ھاقارەت، دەپ ھېس قىلىدۇ
دېگەن « ۋاھاب»ۈننەتتىن ئىبارەت ئىسالمنىڭ ئىككى ئۇلۇغ مەنبەسىدىن ئەمەس، پەقەت ئىدىيىسىنىڭ قۇرئان بىلەن س

ئۇالرنىڭ قانداق ئويلىشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇالر ئەگىشىۋاتقان . بىر ئادەمدىن كەلگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، دەپ چۈشىنىدۇ
للىرىدىكى ۋاھابنىڭ ئىسالمنى خاتا يى-8788ئىدىيىلەر ھەقىقىي ئىسالم مەنبەلىرىدىن كەلگەن بولماستىن، بەلكى 

سۈننىلەر بىلەن ۋاھابىالردىن يۈز ئۆرۈگەن كىشىلەر ئۇالرنى ھەقىقىي سۈننىدىن . چۈشەندۈرۈشىدىن كەلگەن
 .دېگەن نامنى بەرگەن« ۋاھابىالر»پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن، ئۇالرغا 

بىلەن ( يەنى ساھابىلەر)ۋالد مۇسۇلمانالر ئە-8ئەلەيھىسساالمغا ھەمراھ بولۇپ ياشىغان  مۇھەممەدئىسالم تارىخىدا، 
دەپ ( Salaf)« سەلەف»ئەۋالد مۇسۇلمانلىرى قوشۇلۇپ -3ۋە  -2ئۇنىڭدىن كېيىن ئاشۇ ساھابىلەرنىڭ يولىنى تۇتقان 

ئاتىلىدىغان بولۇپ، پەيغەمبىرىمىز ساھابىلەرنى پۈتۈن مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئەڭ ئېسىل مۇسۇلمانالر، دەپ ماختىغان 
 388يىلىدىن كېيىنكى -422ۋاقىت جەھەتتىن سەلەفالر دەۋرى ھىجرىيە كالېندارى باشالنغاندىن كېيىنكى، يەنى  .ئىدى

سەلەف مۇسۇلمانلىرى ئېتىقاد قىلغان دىن ئىسالم دىنىنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ۋە ئەڭ پاك . يىل ۋاقىتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
زىدىن مېڭىش سەلەف دەۋرىدىن تارتىپ تاكى بۈگۈنگىچە بارلىق شەكلىگە ۋەكىللىك قىلغاچقا، سەلەف مۇرىتلىرىنىڭ ئى

 . مۇسۇلمانالرنىڭ ئارزۇسى بولۇپ كەلدى

سۈننى مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنى سەلەف دەۋرىدىن كېيىن پاك ئىسالمنى ساقالپ كەلگەن كىشىلەر ( orthodox)ھەقىقىي 
، دەسلەپكى مۇسۇلمانالرنىڭ توغرا ئىسالم يولى بۇنداق بولۇشتىكى سەۋەب، سەلەف دەۋرىدىن كېيىن. دەپ ھېساباليدۇ

دىنى زىيالىيالرنىڭ ناھايىتى ئەستايىدىللىق بىلەن تولغان، سىستېمىلىق ۋە مېتودولوگىيىلىك ئۇسۇللىرى بىلەن ساقالپ 
رغا شۇڭالشقا ھەقىقىي سۈننى مۇسۇلمانالرنىڭ يىلتىزى سەلەفال. قېلىندى، ۋە كېيىنكى ئەۋالدالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى

 4رەسىمدىكى -8تۇتىشىدىغان بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا سەلەفالر ئېتىقاد قىلغان توغرا ئىسالم ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان 
 . سۈننى ئىسالم مەزھەپلىرى تەرىپىدىن نامايان قىلىنماقتا

نومۇرلۇق -3النغان مەن پايدى: مەن بۇ يەردە ئوقۇرمەنلەرگە مۇنداق بىر ئىشنى ئەسكەرتىپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم
قىسمىدا تونۇشتۇرىدىغان ياسىر قازىنىڭ سۆزلىرىدە ماتېماتىكىنىڭ ئىشلىتىلىشى -5مەنبە بىلەن مەن مۇشۇ ماقالىنىڭ 

يىلىنى ياكى دەسلەپكى بىر ئەۋالدنى ئۆز  888سەلەف ئىسالمنىڭ دەسلەپكى »يەنى ئۇالر بىر يەردە . سەل نورمالسىز ئىكەن
. دەپتۇ« ئەۋالدنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ 3يىلنى، ياكى دەسلەپكى  388دەسلەپكى »دېسە، يەنە بىر يەردە « دۇئىچىگە ئالى

شۇڭالشقا مەن ئۇ يەردىكى ئۇچۇرالرنى بىر قانچە قېتىم تەكشۈرۈپ، بۇ ئىككىسىدىن قايسىسىنى تالالش ھەققىدە يەنىال 
 . بۇ ئىشتىن خەۋەر تېپىپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمەنشۇڭالشقا مەن ئوقۇرمەنلەرنىڭ . بىر قارارغا كېلەلمىدىم

ئۆزلىرىنى ھەقىقىي سۈننىلەردىن پەرقلەندۈرۈش، ھەمدە ئۆزلىرىنى سەلەفلەرنىڭ ۋارىسچىلىرى، دەپ كۆرسىتىش ئۈچۈن، 
ھەقىقىي ئىسالمنىڭ سادىق »مۇشۇ ئارقىلىق ئۆزلىرىنى . دەپ ئاتىۋالغان« سەلەفىلەر»ۋاھابىالر ئۆزلىرىنى 

جۇغراپىيىلىك جايلىشىش ئەھۋالىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ۋاھابىالر . دەپ نامايان قىلماقچى بولغان« چىلىرىئەگەشكۈ
 . پەقەت سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئىچىدىال مەۋجۇت بولۇپ، سەلەفىلەر بولسا پۈتۈن مۇسۇلمانالر دۇنياسىغا تارقالغان
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سەلەفىلەر سۈننىلەرنىڭ مىڭ يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان تۇتۇپ كەلگەن يولى پۈتۈنلەي خاتا، دەپ قاراپ، -ۋاھابى
( jahillliyya)مۇسۇلمانالرنى ئۇالرنىڭ قەلبىدە سەلەف دەۋرىدىن باشالپ مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن بىپەرۋالىق ھالىتى 

سانلىق سۈننىلەر ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، پۈتۈن دۇنيانىڭ ھەر بىر  كۆپۈگۈن ئەگەر ب. دىن ئازاد قىلىشنى ئوياليدۇ
پۇچقاقلىرىغىچە سوزۇلغان بىر ئىمپېرىيىنى باشقۇرۇۋاتقان بولسىمۇ، سەلەفىلەر ئۈچۈن بۇ يەنىال بىر مەغلۇبىيەت -بۇلۇڭ

ۇنداق بىر سىياسىي سىستېما ئەيىبلەشكە بۇنداق بولۇشنىڭ سەۋەبى، سەلەفىلەرنىڭ نەزىرىدە، ب. ھېسابالنغان بوالتتى
 . بىلەن كۇپپارلىقنىڭ ئاساسىغا قۇرۇلغان بوالتتى( reprehensible innovation, bid’a)تېگىشلىك ئىجادىيەت 

ئاخىر نامايان قىلىنغان -ئۇالرنىڭ نەزىرىدە ئىسالم تارىخىدا باشتىن. سەلەفىلەر ھازىرقى دۇنيادىكى بىر ئاز سانلىقالردۇر
م ھەقىقىتىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە كۈچى بۇلغىنىشنىڭ ئىپادىسى بولۇپ، سۈننى ئىسالم بۇ جەھەتتە مۇسۇلمان ئىسال

سەلەفىلەرنىڭ . ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىدىن كېيىنكى ياۋروپا زومىگەرلىك ھوقۇقىنىڭ كۆتۈرۈلۈشى بىلەن ئوخشاش
الر ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ، ھەمدە ئۇنىڭدا كاپىرالر نەزىرىدە بۇ دۇنيا كۇپپارالر ياشايدىغان جاي بولۇپ، ئۇنىڭغا كاپىر

ياشايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىر زوراۋانسىز ۋە زوراۋانلىق ۋاسىتىلەرنىڭ ھەممىسىدىن پايدىلىنىپ، بىر ئاتالمىش دۇنياۋى 
 . پاك ئىسالم سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇشنى مەقسەت قىلغان ئىسالھات ئېلىپ بېرىش زۆرۈرىيىتى مەۋجۇت

نى ئوتتۇرىدىكى ۋاسىتە قىلىپ، ( تاباررۇك)نىلەر يەرلىكتە ياتقان بىر تەقۋادار ئادەم ياكى بىرەر نەرسە ھەقىقىي سۈن
قىلىش دەپ ئاتىلىدۇ، ياكى ئۈستىگە قۇرئاندىكى ئايەتلەر يېزىلغان « تاۋاسسۇل»ئالالھتىن بىرەر نەرسىنى تىلەيدۇ، بۇ 

. دەپ ئەيىبلەيدۇ« شېرىكلىك قىلىش»ۋاھابىالر بۇنداق ئىشالرنى ئەمما . تۇمارالر بىلەن ئالالھتىن پاناھلىق تىلەيدۇ
ۋاھابىالرنىڭ نەزىرىدە بىر نەرسىنى ۋاسىتە قىلىپ ئالالھتىن بىر نەرسىنى تىلەش ئاشۇ ۋاسىتىگە سەجدە قىلغانلىق بىلەن 

ىگەن مۇسۇلمانالر پەيغەمبەرنىڭ قەبرىسىگە بېرىپ، ئالالھتىن بىر نەرسىنى تىل مۇھەممەدبۇ خىل ئەھۋال . ئوخشاش
، دەپ ئەيىبلەيدۇ، ۋە بۇنداق « پەيغەمبەرگە سەجدە قىلدىڭ»ۋاھابىالر ئاشۇنداق مۇسۇلمانالرنىمۇ . ئۈچۈنمۇ ئوخشاش

دېگەن بانا بىلەن ئەرەبىستاندا « خۇداغا چوقۇندى كۆپ»مۇشۇ سەۋەبتىن ۋاھابىالر . ئىشالرغا قەتئىي يول قويمايدۇ
 . ۋەتتىۈرۈلتۆنەچچە مىڭ مۇسۇلمانالرنى ئ

دەپ ئەيىبلەش بىلەن بىللە، ئۇالر ئۆزلىرى ئالالھ تۇرىدىغان « كلەرىرېخۇدالىق ش كۆپ»ۋاھابىالر ھەقىقىي سۈننىلەرنى 
 . بىر جاي بار، كېلىدىغان بىر يۆنىلىش بار، دەپ قارايدۇ

ىنى يوق، ئەمما ئۇ شەكىلسىز ئالالنىڭ بەد»: مۇنداق دېگەن( Bilal Philips)مەسىلەن، ۋاھابى يازغۇچىسى بىالل فىلىپس 
قىممىتىگە ماس كېلىدىغان، ئادەملەر قەتئىي كۆرۈپ باقمىغان ياكى تەسەۋۋۇر قىلىپ -قەدرى ئۆزئۇنىڭ . روھمۇ ئەمەس

( ئادەملەرنىڭ چەكلىمىسى دائىرىسى ئىچىدە)باقالمىغان شەكلى بار بولۇپ، ئۇنى پەقەت جەننەتتىكى كىشىلەرال 
 « .كۆرەلەيدۇ

ئالالھقا »: مۇنداق دەيدۇ( Muhammad Saleh al-Uthaymeen)سالىھ  مۇھەممەدن ۋاھابى زىيالىيسى ئۆلۈپ كەتكە
 « .ئاتالغان بىر تەختنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئۇ تەختتە ئالالھ ئۆزى ئولتۇرۇۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

سۈننىلەرنىڭ نەزىرىدە، ئالالھ بىر . ۇھەقىقىي سۈننىلەر ئالالنىڭ يۆنىلىشلىرى بىلەن ماكانلىرىنى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلىد
ماكانغا ئېھتىياجسىز ھالدا ھەممە ۋاقىت مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان بولۇپ، بىر ماكاننى ئۆزى يارىتىپ، ئاندىن ئۇ يەرنى 

ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىلەرنىڭ چۈشەنچىسى بىلەن باشقا  مۇھەممەدبۇ جەھەتتە . ئۆزى ئۈچۈن ئېلىۋالغان ئەمەس
ئىمام، ئىمام  (mujtahid)ئىجتىھاتلىق سەلەف دەۋرىدە ياشىغان ئۇلۇغ . ىلەرنىڭ چۈشەنچىسى ئوخشاشھەقىقىي سۈنن

ھەقىقىي سۈننىلەر ۋەكىللىك « .ئالالنىڭ چەكلىمىسى يوق»: مۇنداق دېگەن( Imam Abu Hanifah)بۇ خانىفاھ ەئ
 . قىلىدىغان ئىدىيە مانا مۇشۇ

بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى باشقىلىرىغا قارىغاندا ئاشقۇنلۇقنى بەكرەك  لىرى بارتۈرسەلەفىلەرنىڭ ھەر خىل -ۋاھابى
ئۇالرنىڭ پەرقلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئېتىقادىنى تەقۋادار ئەجدادالرنى ئۈلگە قىلغان ئاساستا . تەشەببۇس قىلىدۇ

سەلەفىلەر ساپ  ھەممە ۋاھابىالر سەلەفى بولۇپ، ھەممە. كۈچەيتىشتە قوللىنىدىغان ۋاسىتىسىدىن كېلىپ چىققان
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د ىيەسئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ،  ئۆزبقا ئوخشاش كىشىلەرنىمۇ ۇد قۇتىيەس« سەلەفى مۇسۇلمانالر». ۋاھابىالردىن ئەمەس
ئۆزىنىڭ نەزىرىدىكى ئاتالمىش دىنغا سۇس قاراش ھالىتىنى تازىالپ، مۇسۇلمانالرنى سەلەف دەۋرىدىكى پاكلىققا  بۇقۇت

، مەيلى ۋاھابىالر بولسۇن ياكى قۇتبىالر بولسۇن، سەلەفى مۇسۇلمانالر بۈگۈنگىچە ھەر خىل ئەمما. قايتۇرۇشنى ئوياليدۇ
ئىنقىالبچىالرنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىگە سەۋەبچى بولغان ۋاھاب بىلەن تەيمىيەھنىڭ تۆھپىسىنى ھەددىدىن زىيادە كۆككە 

فىلەر بىلەن ۋاھابىالر ئوخشاش كىشىلەرنى شۇڭالشقا، گەرچە ھەممە سەلەفىلەر ۋاھابىالر بولمىسىمۇ، سەلە. كۆتۈرىدۇ
ئۇالرنىڭ ئۈلگىلىرى يالغاندىن ھەقىقىي ئىسالمغا ۋەكىللىك قىلغۇچى بولۇۋالغانلىقى ئۈچۈن . ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۈلگە قىلىدۇ

 . بارلىق ھەقىقىي سۈننى زىيالىيلىرىنىڭ ئورتاق رەت قىلىشى ۋە ئەيىبلىشىگە ئۇچرىغان كىشىلەردۇر

نومۇرلۇق مەنبەدە دۇنياغا تونۇلغان، ھەمدە ۋاھابىزمغا رەددىيە بېرىپ -3شۇ يەردىكى مەزمۇنالرنى ئالغان مەن مۇ :ئىالۋە
كىتاب ۋە ئىلمىي ماقالىلەرنى يازغان ھەقىقىي سۇننى زىيالىيالرنىڭ بىر تىزىملىكى، يەنى ئۇالرنىڭ ئىسمى بىلەن ئېالن 

بەتتىن ئارتۇق  9ملىك ئامېرىكىنىڭ ئۆلچەملىك ھۆججەت قەغىزىدە ماقالىلىرى، بېرىلگەن بولۇپ، ئۇ تىزى-قىلغان كىتاب
مۇشۇ ساھەدە ئىزدىنىش ئېلىپ بارماقچى بولغان قېرىنداشالر ئۈچۈن بۇ بىر ئىنتايىن مۇھىم تىزىملىك، دەپ . كېلىدىكەن
 . ئوياليمەن

 ئۆزوراۋانلىق ۋاسىتىلەر بىلەن سەلەفى گۇرۇھلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدا پەرقلەر مەۋجۇت بولسىمۇ، ئۇالر زوراۋانسىز ۋە ز
يىللىرىدىكى مۇسۇلمان -8548ۋە  -8598مەسىلەن، . ئارا بىرلىشىۋالدى-ئۆزمەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
ھاكىمىيىتىگە قارشى ئېلىپ بارغان كۈرىشى جەريانىدا، مۇسۇلمان ( Nasserist)قېرىنداشلىق تەشكىالتى مىسىرنىڭ ناسەر 

. تى بىلەن سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ۋاھابىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىتتىپاقلىق ناھايىتى كۈچەيگەنىدىقېرىنداشلىق تەشكىال
سەئۇدىالر مۇسۇلمان قېرىنداشلىق تەشكىالتىنىڭ بىر قىسىم رەھبەرلىرىنى پاناھ جاي بىلەن تەمىنلىدى، ھەمدە ئۇالرغا 

يىلى ئامېرىكا بىلەن ئىتتىپاقلىق -8575الب قوزغاپ، ئىراندىكى خومەينى ئىنقى. باشقا ئەرەب ئەللىرىدە ياردەم بەردى
-تۈزگەن شاھنى ئاغدۇرۇۋەتكەن ۋاقىتتا، شىئەلەرنىڭ ئۈزلۈكسىز كۈچىيىۋاتقان تەھدىتىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن ۋاھابى

 . بىرى بىلەن ئىتتىپاقلىقنى كۈچەيتكەن ئىدى-سەلەفىلەر بىر

سەلەفىلەر -الرغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان جىھاد ئۇرۇشلىرىدىمۇ ۋاھابىئافغانىستاندىكى دىنسىز ۋە كوممۇنىست سوۋېتلىق
كوممۇنىستالرنىڭ تەھدىتىگە -سۈپىتىدە شىئە« توغرا سۈننىلەر»سەلەفىلەرنىڭ ھەممە گۇرۇھلىرى . ئىتتىپاقلىق قۇردى

سەلەفىگە كىرىشكە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىرلىشىپ، سەلەفىزمنى بىر ھۆكۈمران ئورۇنغا چىقىرىش ئۈچۈن، كىشىلەرنى 
رادىكال سەلەفىلەرنىڭ ئارزۇسى . ئۈندەشتىن تارتىپ كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈشكىچە بولغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلدى

نىڭ « زىيالىيالر»ھۆكۈمەتلەرنى سەلەفىلەرنىڭ ئىدولوگىيىسى بويىچە ئىش قىلىدىغان، يىراقنى كۆرەلمەس « كاپىر»
. نى مانا شۇالر كەلتۈرۈپ چىقاردى« سۈننى تېررورىزمى»ۇرىغا چىققان ئاتالمىش غا تۇتقۇزۇش بولۇپ، ھازىر ئوتتقولى

ھازىر دۇنيانىڭ ھەممە يېرىگە سوزۇلغان بولۇپ، ئۇالر تەسىر كۆرسەتكەن ئەللەردىن بوسنىيە، ئالبانىيە،  قولىئۇالرنىڭ 
لىۋان، ئافغانىستان ۋە پاكىستان قاتارلىقالر  ىيا، جەنۇبىي ئافرىقا،سن، ئۆزبېكىستان، ئەنگلىيە، مااليھىندونېزىيە، فىلىپپى

يىل مابەينىدە، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قانچىلىك زىيانالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرااليدىغانلىقىنى تولۇق  88يېقىنقى بىر قانچە . بار
 .ئىسپاتالپ بولدى

 [:9]ندىكى ئۇچۇرالر بار ئىكەن تور بېتىدە تۆۋە يەبەدىن ئېلىنغان بولۇپ، ۋىكىپېدىنومۇرلۇق مەن-3يۇقىرىقى مەزمۇنالر 

مۇزىكا ئورۇنالش ياكى ئاڭالش، ئۇسۇل ئويناش، رەم : ۋاھابى ئىماملىرى چەكلىگەن ئىشالردىن تۆۋەندىكىلىرى بار
سېلىش، قۇتقۇزۇش ماشىنىسىغا چۈشۈش، دىننى مەزمۇن قىلمىغان تېلېۋىزور پروگراممىلىرىنى كۆرۈش، تاماكا چېكىش، 

بۇ )، ئادەم ياكى ھايۋانالرنىڭ رەسىملىرىنى سىزىش، كونسېرتتا رول ئېلىش ياكى ھېكايە يېزىش شاھمات ۋە قارت ئويناش
 . ، ۋە تېببىي تەتقىقات ياكى جىنايەتلەرنى ئېنىقالش ئۈچۈن جەسەتنى يېرىش(ئىككىسى يالغانچىلىق ھېسابلىنىدىكەن

ئەلەيھىسساالمنى  مۇھەممەد: دىن مۇنداقلىرى بارئادەتتىكى مۇسۇلمانالر قىلىدىغان، ئەمما ۋاھابىالر چەكلىگەن ئىشالر
كۈيلەيدىغان مۇزىكىالرنى ئاڭالش، قەبرىستانغا بارغاندا ئالالھقا دۇئا قىلىش، پەيغەمبەرنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى 

ئايالالرنىڭ ماشىنا ھەيدىشى باشقا بارلىق ئەللەردە يول . تەبرىكلەش، مۇنار ياساش، ۋە مەسچىتلەرنى زىننەتلەش
نى ئۆرۈشپەقەت تالىبان قىلىشقىال يول قويۇلغان چۈش . غان بولۇپ، ئۇ پەقەت سەئۇدى ئەرەبىستاندىال چەكلەنگەنقويۇل

 . ۋاھابىالر ئىمكانقەدەر قىلماسلىققا ئۈندەيدۇ
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ساددا كىيىنىشنى بەلگىلەپ بېرىپال قالماي، قايسى خىلدىكى كىيىملەرنى كىيسە بولىدىغانلىقىنىمۇ -ۋاھابىالر ئاددىي
بۇنىڭ ئىچىدە ئايالالر ئۈچۈن بەلگىلەنگەن، پەقەت كۆزى بىلەن قولىال يېپىلمايدىغان قارا تون . رسىتىپ بەرگەنكۆ
سەئۇدى ئەرەبىستاندا ھازىرمۇ ھۆكۈمەت ھوقۇقى سەئۇد ئەۋالدلىرىنىڭ قولىدا، دىنى ھوقۇقالر بولسا . مۇ بار( ئابايا)

تۈزۈمىنى يولغا قويغان بولۇپ، يۇقىرىدىكىدەك « دىنىي ساقچىالر»تتىق ئۇالر ئىنتايىن قا. ۋاھاب ئەۋالدلىرىنىڭ قولىدا
ئۇالر ئىجرا قىلىدىغان ئىشالردىن ناماز ۋاقتىدا ھەممە دۇكانالرنى تاقاش، . بەلگىلىمىلەرنى قانۇن سۈپىتىدە ئىجرا قىلىدۇ

ھەيدىگۈزمەسلىك، ۋە باشقا ئايالالرنى ئايرىش، ھاراق ساتقۇزماسلىق ۋە ئىچكۈزمەسلىك، ئايالالرغا ماشىنا -ئەر
 . ئىجتىمائىي چەكلىمىلەر بار

ئادەتلەردىن ساقلىنىشنى ناھايىتى كۈچەپ تەكىتلەيدىغان بولۇپ، -پرۆۋاھابىزم ئىسالمنىڭ سىرتىدىكى مەدەنىيەت ۋە ئ
مەشۇق -بۇنداق نەرسىلەردىن ئاشىق. چەت ئەلنىڭ نەرسىلىرىنى بەزىدە جازااليدۇ، بەزىدە بولسا قاتتىق ئەيىبلەيدۇ

بايرىمى، ئانىالر بايرىمى، ساقال چۈشۈرۈش، بۇرۇتنى چۈشۈرۈش ياكى ياساش، بىرسىگە گۈل تەقدىم قىلىش، بىر داڭلىق 
رە تۇرۇپ ئېھتىرام بىلدۈرۈش، تۇغۇلغان كۈننى تەبرىكلەش، ۋە ئۆيدە ئىت بېقىش ياكى ۆزاتنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئ

 .ئىتنى ئوينىتىش قاتارلىقالر بار

رىنىڭ رۇخسىتىسىز ئايالالرنىڭ ېئايالالرنىڭ رول ئايرىمىسىغا ئىنتايىن قاتتىق ئەھمىيەت بېرىدىغان بولۇپ، ئ-ھابىالر ئەرۋا
شۇ سەۋەبتىن ئەرلەر ئايالىنىڭ سەپەر قىلىشى ياكى . نىڭ سىرتىدا ئىشلىشىگە يول قويمايدۇئۆيسەپەر قىلىشى ياكى 

 . لىيەلەيدۇسىرتتا ئىشلىشىنى ھەر قانداق ۋاقىتتا چەك

يىلى سادام -8558دۆلىتىدە تۇرۇشىغا يول قويمايدىغان بولسىمۇ،  ئۆزسەئۇدى پادىشاھى چەت ئەل قوشۇنلىرىنىڭ 
ئوغۇلالرنىڭ ئاالقە قىلىشىپ ئۆتۈشى چەكلەنگەن بولۇپ، بۇنداق -قىز. ھۈسەيىنگە تاقابىل تۇرۇشتا ئۇالرغا يول قويدى

كىنوخانا ۋە ئايالالرنىڭ ماشىنا ھەيدىشى . ىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىال يول قويۇلىدۇتېخن-ئىشقا پەقەت پادىشاھ ئابدۇلال پەن
شىركىتىنىڭ ( ARAMCO)چەكلەنگەن بولسىمۇ، ھۆكۈمەتنىڭ بارلىق نېفىت كىرىمىنى يارىتىپ بېرىدىغان ئارامكو 

 . ئىشچىلىرى ئۈچۈن بۇ چەكلىمىلەر بىكار قىلىنغان

يىلى قەغەز -8598مەسىلەن، . قىسىم ئىشالرغا بولغان چەكلىمىنى بىكار قىلدىيېقىنقى يىلالردىن بۇيان، سەئۇدى بىر 
يىلى -8549. يىلى قىزالرنىڭ ئوقۇشىغا يول قويدى-8544. يىلى قۇللۇق تۈزۈمىنى بىكار قىلدى-8542. پۇلغا يول قويدى

 . تېلېۋىزور كۆرۈشكە يول قويدى

 

 نچىلىق ھەققىدەۋاھابىالر كەلتۈرۈپ چىقارغان تىمبۇكتۇدىكى ۋەيرا. 7

ۋاھابىالر ۋە سەلەفىلەر ھەققىدە گەپ بولغاندا، غەربلىكلەر ئافرىقىدىكى مالى دۆلىتىنىڭ تىمبۇكتۇ رايونىدا يۈز بەرگەن 
، ئۇ [4]دەپ نام ئالغان بولۇپ « مۇسۇلمان دانىشمەنلەرنىڭ شەھىرى 333»تىمبۇكتۇ . يېقىنقى بىر ۋەقەنى تىلغا ئالىدۇ

. ەر ساقلىنىپ كەلگەنبىلەن شەخسىيلەرنىڭ قولىدا مىڭلىغان قەدىمكى قول يازمىالر ۋە ھۆججەتليەردىكى كۇتۇپخانىالر 
« دۇنيا يادىكارلىقلىرى»قەبرىستانلىق ۋە قەبرە تاشالرنى  84چوڭ مەسچىت بىلەن  3ئۇ يەردىكى  ت د يىلى ب-8500

 مۇھەممەدۇنچىلىرى بولۇپ، ئۇالر ۋاھابىالر ئىسالم يادىكارلىقلىرىنىڭ بۇزغ. تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن ئىدى
يىلى مالى -2882. ۋە مەسچىتلەرنىمۇ ۋەيران قىلغان ياكى بۇزغان ئىدى ئۆيئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلىسىگە تەۋە بولغان 

 Ansar)« دىنە-ئانسار ئال»ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنىڭ قوراللىق كۈرىشىنى . ۋەتتىۈرۆھۆكۈمىتىنى بىر قوراللىق گۇرۇھ ئ
Al-Dine )دىنە -لئايدا ئانسار ئا-4يىلى -2882. دەپ ئاتىلىدىغان ۋاھابى تاجاۋۇزچىلىرى ئۆزلىرىگە ئۆتكۈزۈۋالدى

. فى بىنالىرىنى ۋەيران قىلىپ، تىمبۇكتۇدىكى بابا ئاخمەد كۇتۇپخانىسىنى تاقىدىۇئەسىردىكى س-89قوشۇنلىرى 
 488ئۇالرنىڭ ئىچىدە بۇنىڭدىن . لىرىنى چېقىپ يوقاتتىئۇنىڭدىن كېيىن تىمبۇكتۇدىكى بىر قاتار ئىسالم بىناكارلىق مىراس

ان دىنە خەلقئارا قانۇن ۋە ئاگاھالندۇرۇشالرغا پەرۋا قىلمىغ-بۇ ئىشتا ئانسار ئال. يىل بۇرۇن سېلىنغان مەسچىتلەرمۇ بار
ۇددا دىنى يىلى ئافغانىستاندىكى بامىيان ب-2888بىلەن تالىبانالرنىڭ  ەائىدلقەبولۇپ، ئۇالر تۇتقان بۇ يول ئ

 . ھەيكەللىرىنى ۋەيران قىلىشتا تۇتقان يول بىلەن ئوخشاش
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 ياسىر قازىنىڭ ۋاھابى ھەققىدىكى قاراشلىرى. 0

مەن يېقىندا دوكتور ياسىر قازى بىلەن ئامېرىكىدىكى ئوخشىمىغان دىنالر ئوتتۇرىدىكى ئىتتىپاقلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى 
[. 7]وتتۇرىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتنىڭ ئاۋازلىق ھۆججىتىنى ئاڭالپ چىقتىم مەقسەت قىلغان بىر رادىئو پروگراممىسى ئ

. قايتا ئاڭالش ئارقىلىق، ياسىر قازىنىڭ دېگەنلىرىنى خاتىرىلىۋېلىپ، ئاندىن ئۇنى ئۇيغۇرچىالشتۇردۇم-ھەمدە ئۇنى قايتا
جاۋاب شەكلىدە ئېلىپ بېرىلغان -لبۇ سۆھبەت ئەسلىدە سوئا. تۆۋەندىكىسى ئاشۇ سۆھبەتتە ياسىر قازىنىڭ دېگەنلىرى

بۇ ئاۋازلىق ھۆججەت . بولۇپ، مەن سوئالالرنى ئېلىۋېتىپ، پەقەت ياسىر قازىنىڭ جاۋابلىرىنىال بۇ يەرگە كىرگۈزدۈم
 .ئاپرېل كۈنى تورغا قويۇلغان ئىكەن-83يىلى -2883

لەفى ھەرىكىتىنىڭ بىر ئەزاسى دەپ يىل ئىلگىرى مەن بىر ئون نەچچە ياشلىق ياش ۋاقتىمدا ئۆزۈمنى سە 28بۇنىڭدىن 
سەۋەبى، بۇ ھەرىكەت ئىلىملىك نۇقتىسىدىن [. 7]ئەمما، يېقىندا مەن ئۇ ھەرىكەتتىن چېكىنىپ چىقىپ كەتتىم . ئوياليتتىم

بۇ ھەرىكەت ھازىر مەۋجۇت بولۇپ . قارىغاندا ئادەملەرنى مەن ئۈمىد قىلغاندەك روھالندۇرالمايدىغان بولۇپ قالدى
بىر قىسىم ئىشالردا باشقا ھېچ كىمنىڭ . يېڭى مەسىلىلەرنى بىر تەرەپ قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە ئەمەس تۇرۇۋاتقان

ستىدىكى باشقىچە چۈشەندۈرۈلۈشلەرگىمۇ ناھايىتى دۈشمەنلىك بىلەن ۈئۇالر ئىسالم ئ. ئىدىيىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ
 . ۇتقان يولىنى قوبۇل قىاللمايدىكەنمەنشۇڭا مەن سەلەفى ھەرىكىتىنىڭ مېتودولوگىيە جەھەتتە ت. قارايدۇ

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم . مېنى سەلەفى ھەرىكىتى ئەڭ دەسلەپتە جەلپ قىلغان ئامىلالردىن بىر قانچىسى بار
ئامىل، سەلەفى ھەرىكىتىنىڭ سىزدىن ئىسالمنى چۈشىنىشنى بىۋاسىتە قۇرئاندىكى تېكىستلەر بىلەن پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

بۇ ئەقىلنىڭ ئازادلىققا چىقىرىلىشى بولۇپ، بۇنداق قىلغاندا سىز . اساسىدا ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشىدۇرتەلىماتى ئ
سەلەفىنىڭ . ئىسالمنى چۈشىنىشتە ئوتتۇرىدىكى كىشى ياكى دىنى ئۆلىماالرنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە تايانمايسىز

رگەندە، ئۇالرنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۇ مەزمۇنغا ئاشۇنداق ئەنئەنىسىنىڭ بىرى، بىر دىنى ئۆلىما مەلۇم بىر نەرسىنى چۈشەندۈ
سەلەفىلەر كىشىلەردىن ھەر بىر ئىسالم . يېشىم بېرىدىغانلىقىغا قارىتا جەڭ ئېالن قىلىشنى تەشەببۇس قىلىشتۇر

بۇ مۇسۇلمانالرنى ئىسالم . ھەققىدىكى پىكىرگە نىسبەتەن يېتەرلىك مىقداردىكى پاكىتالرنى تېپىشنى تەلەپ قىلدى
شۇنداقال مۇسۇلمانالرنىڭ مەدەنىيەت بىلەن دىننى . نئەنىسى بىلەن قايتىدىن باغلىنىش ھاسىل قىلىشقا ئېلىپ باردىئە

شۇنىڭ بىلەن نۇرغۇن نەرسىلەرنىڭ دىنىي نەرسىلەر ئەمەس، مەدەنىيەتكە ئائىت . پەرقلەندۈرۈۋېلىشىغا ياردەم قىلدى
م قانداق كىيىنىش ۋە ئايالالرغا قانداق مۇئامىلە قىلىش ھەققىدىكى مەسىلەن، بىر قىسى. نەرسىلەر ئىكەنلىكى بايقالدى

ئېتىقادنى  ھەقىقىيكىشىلەردىن پاك، ساغالم ۋە . قائىدىلەر مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئادەتلەر ئىكەنلىكى ئېنىقالپ چىقىلدى
 . يولغا قويۇش تەلەپ قىلىندى

رنى ئۆزلىرى چۈشەندۈرۈش ۋە ئۆزلىرى بىۋاسىتە چۈشىنىشكە كىشىلەرنى قۇرئاننى بىۋاسىتە ئوقۇپ، قۇرئاندىكى مەزمۇنال
. ز كۆپىيىپ كېتىشىنىڭ بىر سەۋەبىدۇرېمانا بۇ سەلەفىنى ياقاليدىغان كىشىلەرنىڭ سانىنىڭ ناھايىتى ت. رىغبەتلەندۈردى

تە ئوقۇش، ۋە سەلەفى مۇسۇلمانلىرىدىن بۇرۇنقى ئەنئەنىگە قايتىپ، كىتابالرنى تەنقىدىي پوزىتسىيىدە تۇرۇپ بىۋاسى
ئۇالر يەرلىك ئۆلىماالرغا، . پەيغەمبىرىمىزنىڭ نېمە دېگەنلىكىگە بىۋاسىتە قايتىدىن قاراپ چىقىشنى تەلەپ قىلىندى

ئۇالر ھەقىقىي ئىسالمنى . ئۇالرنىڭ دىن بىلەن مەدەنىيەتنى ئارىالشتۇرىۋېلىشىغا قارىتا جەڭ ئېالن قىلىشقا ئۈندەلدى
 . دۈرۈلدىقايتىدىن بايقاشقا رىغبەتلەن

ئارا بىرلىك -ئەمما، سەلەفى ھەرىكىتى ئىچىدە يەنە نۇرغۇن گۇرۇھالر مەيدانغا كېلىپ، ئۇالر نۇرغۇن مەسىلىلەردە ئۆز
زوراۋانسىز سەلەفى بىلەن . بولۇپمۇ سىياسەت ۋە قوراللىق كۈرەش جەھەتلەر شۇنداق بولدى. ھاسىل قىاللمىدى

سىياسەتكە قاتنىشىشنى تەشەببۇس قىلىدىغان سەلەفى . ر ۋۇجۇدقا كەلدىزوراۋانلىقنى تەشەببۇس قىلىدىغان سەلەفىال
بىلەن سىياسەتكە قاتناشسا دىن ياكى روھىي جەھەتتىكى پاكلىقنى ساقلىغىلى بولمايدۇ، دەپ قارايدىغان سەلەفىلەر 

 .ىشتىن ئىبارەتتۇرشۇڭالشقا سەلەفى ئىسالم بىر بىرلىككە كەلگەن ھەرىكەت ئەمەس، بىر خىل يۈزلىن. بارلىققا كەلدى

ئەسىردە سەئۇد -87. ۋاھابىزم بولسا بىر ئاالھىدە جۇغراپىيىلىك قۇرۇلما ئىچىگە جايالشقان سەلەفىدىن ئىبارەت
دېگەن « ۋاھابى». قەبىلىسى ئەرەبىستاننى ئۆز قولىغا ئېلىۋېلىپ، بىر ئاالھىدە سەلەفى ئۆلىماسى ۋاھاب بىلەن بىرلەشتى
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بۇ دوستلۇق مۇناسىۋىتى ھازىرغىچە داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بولۇپ، سەئۇدنىڭ ئەۋالدلىرى . ئىسىم ئەنە شۇنىڭدىن كەلگەن
ۋاھابنىڭ ئەۋالدلىرى بولسا دىنىي ھوقۇقنى ئىگىلەپ . ھازىرغىچە سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ھاكىمىيەت بېشىدا تۇرۇۋاتىدۇ

ان ۋە بىر ئاالھىدە زاماندىكى سىياسىي نامايەندىسى ۋاھابى ئىسالم بولسا سەلەفى ئىسالمنىڭ بىر ئاالھىدە ماك. تۇرۇۋاتىدۇ
يەنى، ۋاھابىزم سەلەفىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، ۋاھابىچىالر جۇغراپىيىلىك ئورنى جەھەتتىن پەقەت . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 . سەئۇدى ئەرەبىستاندىال ياشىغان ۋە ھازىرمۇ ياشاۋاتقان مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

ئۇنداق بولۇشىدىكى . ىگە كىرگۈچىلەرنىڭ سانى ھازىر پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا كۆپىيىپ مېڭىۋاتىدۇسەلەفى ھەرىكىت
سەۋەب، سەلەفىچىالرنىڭ ئىسالمنى چۈشىنىشنى بىۋاسىتە قۇرئاندىكى تېكىستلەر بىلەن پەيغەمبىرىمىزنىڭ تەلىماتى 

ڭ تەسىرى بىلەن بۇلغانمىغان، تېخى ئىنسانالرنىڭ ئاساسىدا ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلىشى، ئىسالمدا تېخى تاشقى دۇنيانى
خاتا چۈشەنچىسى سەۋەبىدىن بۇزۇلمىغان ئەڭ دەسلەپكى ئىسالم، ياكى سەلەف دەۋرىدىكى ئىسالمغا قايتىشنى تەلەپ 
قىلىشى، ئىسالمنى چۈشىنىش ۋە ئىجرا قىلىشتا دىنىي ئۆلىماالرنىڭ قۇرئاندىكى ئايەتلەر ۋە ھەدىستىكى تەسۋىرلەر 

ىدىكى ھەر بىر چۈشەندۈرۈشىگە قارىتا جەڭ ئېالن قىلىپ، بۇ جەھەتتە ئۆزلىرىنىڭ ئويالش ئىقتىدارىنى تولۇق ئىشقا ھەقق
 . سېلىشنى تەلەپ قىلىشىدىندۇر

ئەڭ »ئۇ بولسىمۇ، ئۇالر تېخى . ئەمما، ۋاھابىچىالر بىلەن سەلەفىچىالرنىڭ مۇنداق بىر ئورتاق مەسىلىسى مەۋجۇت
ئۇالر بۇ . دېگەن سوئالغا جاۋاب بېرىپ باقمىدى« يولىنى ھازىرقى زامانغا قانداق ماسالشتۇرىمىز؟دەسلىپىدىكى ئىسالم 

 .جەھەتتە تېخى بىر ئېنىق ئىدىيىگە ئىگە ئەمەس

 

 ھەققىدىكى سۈرە« ئالالھ»قۇرئاندىكى . 5

اشلىغانالرغا زور پايدىسى مەن يېقىندا ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىلىرىنى ئاڭالش جەريانىدا، دىننى يېڭىدىن ئۆگىنىشكە ب
سەلەفىلەرنىڭ ئالالھ ھەققىدىكى ئىدىيىسىدىكى مەسىلىلەرنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدىغان بىر -بولىدىغان، ھەمدە ۋاھابى

بۇ . ئۆتىمەنمەن بۇ يەردە ئۇ مەزمۇننى قىسقىچە بايان قىلىپ [. 0]سۈرە ھەققىدىكى لېكسىيىسىنى ئۇچرىتىپ قالدىم 
مەن . رىدىكى ھەر بىر سۆزنىڭ مەنىسىنى تەپسىلىي چۈشەندۈردىۈولۇپ، ياسىر قازى بۇ سسۈرە ناھايىتى قىسقا ب

ئەگەر مۇمكىن بولسا، ئىنگلىزچە بىلەن دىندىن . تەپسىلىي چۈشەنچىلەرنىمۇ بۇ ماقالىگە كىرگۈزۈشكە ئاجىز كېلىپ قالدىم
تۇرۇپ، تورغا يولالپ قويسا، بەك ياخشى ياخشى خەۋىرى بار قېرىنداشالردىن بىرسى بۇ لېكسىيىنى تولۇق ئۇيغۇرچىالش

 .بوالتتى

ئېيتقىنكى، !( ئى مۇھەممەد)» : تا مۇنداق دېيىلگەن( نۆۋەت چۈشكەن-22بەت، ئالالھتىن -488)« ئىخالس»سۈرە -882
ا ھېچ كىشى ئۇنىڭغ. ئالالھ باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس. ھەممە ئالالھقا موھتاجدۇر. ئالالھ بىردۇر –ئۇ 

 «.تەڭداش بواللمايدۇ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بۇ سۈرە . مۇمكىن بولۇشىئانىڭىز سىزگە تۇنجى قېتىم يادالتقان سۈرە -بۇ سۈرە سىزنىڭ ئاتا
دىن بىر  3مەن ئالالھقا قەسەم قىلىپ تۇرۇپ شۇنى ئېيتااليمەنكى، بۇ سۈرە پۈتۈن قۇرئاننىڭ »: توغرۇلۇق مۇنداق دېگەن

قېتىم ئوقۇۋەتسىڭىز، قۇرئاننىڭ قالغان قىسمىنى  3رىنى ۈبۇنىڭ مەنىسى ھەرگىزمۇ سىز مەزكۇر س« .دۇقىسمىغا توغرا كېلى
رىنى ئوقۇش ئارقىلىق ئېرىشەلەيدىغان مۇكاپات پۈتۈن ۈبەلكى، سىز بۇ س. ئوقۇمىسىڭىزمۇ بولىدۇ، دېگەنلىك ئەمەس

دىنى زىيالىيالرنىڭ ئېيتىشىچە، قۇرئاننىڭ مەزمۇنى . كدەن بىر قىسمىغا توغرا كېلىدۇ، دېگەنلى 3قۇرئاننىڭ مۇكاپاتىنىڭ 
دەن بىر قىسمى ئالالنىڭ كىملىكى ۋە ئۇنىڭغا قويۇلغان ئىسىمالرنىڭ نېمە  3قۇرئاننىڭ ( 8: )ساھەگە بۆلۈنگەن 3مۇنداق 

دەن  3ىڭ قۇرئانن( 2. )قۇرئاننىڭ ئاشۇ قىسمى مۇشۇ ئىخالس سۈرىسىدە خۇالسىلەنگەن. ئىكەنلىكى ھەققىدە سۆزلەيدۇ
بىر قىسمى قانۇن ھەققىدە، يەنى نېمىنىڭ ھاالل، نېمىنىڭ ھارام، يېيىش، ئىچىش، روزا تۇتۇش قاتارلىقالر ئۈستىدە 

ئەلەيھىسساالمنىڭ ھايات  مۇھەممەددەن بىر قىسمى بولسا جەننەت، دوزاخ، ۋە  3قۇرئاننىڭ قالغان ( 3. )سۆزلەيدۇ
بۇ . دەن بىر قىسمىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ 3الس سۈرىسى قۇرئاننىڭ مەنىسىنىڭ دېمەك، ئىخ. ھېكايىلىرى ئۈستىدە سۆزلەيدۇ

شۇ چاغدا مەككىدىكى باشقا . نۆۋەتتە مەككىگە چۈشكەن-22يەنى، ئۇ . گۈزەل سۈرە ئالالھتىن بىر قەدەر بالدۇر چۈشكەن
پ، پەيغەمبىرىمىزنىڭ قېشىغا ئەلەيھىسساالمغا بىر يېڭى دىننىڭ چۈشكەنلىكىنى ئاڭال مۇھەممەدبىر قەبىلىنىڭ باشلىقى 
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ھەي مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم، سەن كىشىلەرگە تەۋسىيە قىلىۋاتقان خۇدا قايسى خۇدا؟ بۇ يېڭى دىن »: كېلىپ سورايدۇ
ئالالھنى ماڭا »: ئۇ باشلىق يەنە سورايدۇ. ، دەپ جاۋاب بېرىدۇ«ئالالھ»مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم « قانداق دىن؟

شتىنمۇ؟ ياكى ئۇ پاختىدىن ياسالغانمۇ ياكى ياغاچتىنمۇ؟ بۇ ۈمۈئۇ ئالتۇندىن ياسالغانمۇ، ياكى ك. چۈشەندۈرۈپ قويغىن
ئۇ بۇتالرنى بولسا كىشىلەر ئۆز . ئۇ چاغدا كىشىلەرنىڭ ھەممىسى بۇتالرغا ئىبادەت قىلىپ يۈرگەنىدى« زادى قايسى خۇدا؟

سەن سەجدە »: شۇڭا ھېلىقى باشلىق يەنە سورايدۇ. ئىدىقىغا ئوخشىتىپ ياساپ چىققان بىلەن بىرەر نەرسىنىڭ تۇر قولى
ئەگەر سىز قەدىمكى دىنالر، مەسىلەن، گرېكلەرنىڭ دىنى ۋە « قىلىۋاتقان خۇدا نېمىگە ئوخشايدۇ؟ ئۇنىڭ دادىسى كىمۇ؟

بىردىن  بۇددا دىنى قاتارلىقالرغا قارايدىغان بولسىڭىز، ئۇالرنىڭ خۇداسى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ھەر بىر خۇداسىنىڭ
سۈرىسىنى « ئىخالس»شۇنىڭ بىلەن يۇقىرىدىكى قەبىلە باشلىقىنىڭ سوئاللىرىغا جاۋابەن، ئالالھ . ئائىلىسىمۇ بار بولغان

 . چۈشۈرگەن

سۈرە ئىخالستىن باشقا، پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانالر ئەڭ دەسلىپىدىال ئۆگىنىدىغان، ھەمدە شۇنىڭدىن كېيىن ئىزچىل 
بىز ساڭا »(: بەت-428)دىن ئىبارەت كەۋسەرسۈرە -880ئۇ بولسىمۇ . شايدىغان يەنە بىر سۈرە بارتۈردە ياخشى كۆرۈپ يا

ھەقىقەتەن . پەرۋەردىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىن. ھەقىقەتەن نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق
سۈرە . شۆھرىتىنى قوغدايدۇ-ئەلەيھىسساالمنىڭ نام مۇھەممەد كەۋسەرسۈرە « .نىشانى قالمايدۇ-سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام

سۈرە . رىدىن تەشكىل تاپقانۈئىسالم دىنى مانا مۇشۇ ئىككى س. شۆھرىتىنى قوغدايدۇ-نىڭ نامھئىخالس بولسا ئالال
بۇ . پەيغەمبىرىمىزنىڭ مۇكەممەللىكىنى تەسۋىرلەيدۇ كەۋسەرنىڭ مۇكەممەللىكىنى تەسۋىرلىسە، سۈرە ھئىخالس ئالال

رىنى بارلىق مۇسۇلمانالر، قېرىالر بىلەن ياشالر، ئەرلەر بىلەن ئايالالر، ئېتىقادى كۈچلۈكلەر بىلەن ئېتىقادى ۈككى سئى
 . بىرىنى تولۇقاليدۇ-بۇ ئىككى سۈرە بىر. ئاجىزالرنىڭ ھەممىسى ئىنتايىن ياخشى كۆرىدۇ

. ئىشى سۈرە ئىخالسنى ئوقۇش بولغان-8ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەر كۈنى ئەتىگەندە ئويغىنىپ قىلىدىغان  مۇھەممەد
يەنى، پەيغەمبىرىمىزنىڭ . ئاخشىمى ئۇخالشتىن بۇرۇن قىلىدىغان ئەڭ ئاخىرقى ئىشىمۇ سۈرە ئىخالسنى ئوقۇش بولغان

 . ھەر بىر يېڭى كۈنى سۈرە ئىخالس بىلەن باشلىنىپ، ھەر بىر كۈنى يەنە سۈرە ئىخالس بىلەن ئاخىرالشقان
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بىرىگە -ئايرىم تېما قىلىپ يېزىشنى ئويلىغان بولساممۇ، بۇ ئىككىسى بىر-ەسلىدە سەلەفى بىلەن ۋاھابىنى ئايرىممەن ئ
 . بەك يېقىن بولغاچقا، ئۇالرنى مۇشۇ بىر پارچە ماقالىدىال تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم

تېئولوگىيە ۋە ئىسالم قانۇنلىرىغا  دىننى ھازىرقى زامانغا ماسالشتۇرۇش، دىننىڭ»مەن ئالدىنقى ماقالەمدە ياسىر قازىنىڭ 
ياتمايدىغان قىسىملىرىنى دىنىي زىيالىيالرنىڭ بىر تۇتاش يېتەكچىلىكىدە ھازىرقى زامانغا ماسلىشىدىغان قىلىپ 

دېگەن سۆزنى « ئۆزگىرىش»قاراشلىرىنى تونۇشتۇرغىنىمدا، بىزنىڭ بەزى قېرىنداشلىرىمىز -ھەققىدىكى كۆز« ئۆزگەرتىش
تارىختىكى سەلەف . مەن ئۇالرنىڭ نېمىشقا جىددىيلىشىدىغانلىقىنى توغرا چۈشىنىمەن. جىددىيلەشتىكۆرۈپ بىر ئاز 

ۋە « بۇزۇلۇش»دەۋرىدىن كېيىن ئىسالم دىنىدا زور ئۆزگىرىشلەر بولۇپ باققان بولۇپ، ئۇ ئۆزگىرىشلەر ئاساسەن 
دېگەن گەپ چىققان ھامان، نۇرغۇن « رتىشئىسالم دىنىنى ئۆزگە»شۇڭالشقا . الرغا ۋەكىللىك قىلغانىدى« بۇلغىنىش»

ئەمما، ئۆزگىرىش توختىماي يۈز بېرىپ . كىشىلەرنىڭ كاللىسىغا ئەنە شۇنداق بۇرۇن يۈز بېرىپ باققان ئۆزگىرىشلەر كېلىدۇ
شلەر مەيلى بىز ئېتىراپ قىاليلى، ياكى ئېتىراپ قىلمايلى، ئۇ ئۆزگىرى. ئۆزگىرىش توختىماي يۈز بېرىپ تۇرۇۋاتىدۇ. تۇرىدۇ

ئەگەر بىز ھازىر مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان مەسىلىلەرنى كۆرمەسكە سېلىپ، ئۇالرنى ئېتىراپ . مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋېرىدۇ
بەلكى ئۇالر مەۋجۇت بولۇپ، ھەتتا بارغانسېرى . قىلماي يۈرۈۋەرسەك، ئۇ مەسىلىلەر مەۋجۇتلۇقتىن توختاپ قالمايدۇ

رىشتىن ئۆزىمىزنى ئېلىپ قاچساق، بۇ توغرۇلۇق سۆز قىلىشتىن قورقساق، ئىش شۇڭالشقا ئۆزگى. يامانلىشىپ كېتىۋېرىدۇ
ئۇنىڭ ئورنىغا، خۇددى ھازىر ياسىر قازى تەشەببۇس قىلىۋاتقىنىدەك، . تېخىمۇ يامىنىغا قاراپ مېڭىشى مۇمكىن

 .غان ياخشىئۆزگىرىشنى دىنىي زىيالىيالرنىڭ بىر تۇتاش يېتەكچىلىكىدە پىالنلىق ۋە سىستېمىلىق ئېلىپ بار

بىناسىغا  ئۆيئىسالم دىنىنى بىر : ياسىر قازى ئۆزىنىڭ يەنە بىر ئىلمىي دوكالتىدا مۇنداق بىر ئوخشىتىشنى قولالندى
 ئۇلىنىڭ ئۆيئوخشاتساق، ئىسالم دىنىنىڭ تېئولوگىيىسى، شەرىئەت قانۇنلىرى، ۋە ئاساسىي پرىنسىپلىرى قاتارلىقالر ئۇ 
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دىكى بىر ياتاق ئۆيدە سىزنىڭ بىر ئۆيئەمدى بۇ . رغان ئاساسىي گەۋدىسىگە ئوخشايدۇبىلەن بىنانىڭ قەد كۆتۈرۈپ تۇ
بۇ كارىۋاتنى بىر قانچە ئەۋالد ئىشلىتىپ كەلگەن . بوۋىڭىزدىن قالغان بىر كارىۋاتتا ياتىدۇ، دەيلى-بالىڭىز سىزنىڭ ئاتا

سىزدىن ئۇ كارىۋاتنى ھازىرقى زاماندا ئىشلەنگەن شۇنىڭ بىلەن بالىڭىز . بولغاچقا، ئۇ ھازىرقى زامانغا ماسالشماي قالدى
دىن چىقىپ ئۆيئەگەر ئالماشتۇرۇپ بەرمىسەڭ، مەن »ھەمدە . بىر يېڭى كارىۋاتقا ئالماشتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى

ئىسالم دىنى ھازىرقى زامانغا ماسالشمايدىكەن، شۇڭا مەن »بۇ خۇددى بەزىلەرنىڭ . ، دەپ سىزگە شەرت قويدى«كېتىمەن
ئىسالم دىنى ھازىرقى زامانغا ماسالشماي قالدى، شۇڭا مەن ئۇنىڭدىن چىقىپ »، ياكى بەزىلەرنىڭ «ئۇنىڭغا كىرمەيمەن

نىڭ ئۆيئەگەر بالىڭىزغا بىر يېڭى كارىۋات ئېلىپ بەرسىڭىز، ئۇ كارىۋات ھەرگىزمۇ . ،دېگىنى بىلەن ئوخشاش«كېتىمەن
بىلەن  ئۇلىنىڭ ئۆي. پ چۈشمەيدۇۈلۈرۆئ ئۆيىز ئۇنىڭلىق بىلەن ھەرگ. بىلەن گەۋدىسىگە تەسىر كۆرسەتمەيدۇ ئۇلى

بۇ مىسالدا كارىۋاتنى ئالماشتۇرۇپ . نىڭ ئىچىدىكى بىر كارىۋاتال ئالمىشىدۇ، خاالسئۆي. گەۋدىسى شۇ پېتى تۇرۇۋېرىدۇ
دىن ئۆيبالىڭىز بېرىپ، بالىڭىزنى ئۆيدە تۇتۇپ تۇرۇپ ئۆزىڭىزنىڭ تەربىيىلىشى، كارىۋاتنى ئالماشتۇرۇپ بەرمەي، 

 . ئايرىلىپ، ئۆز ئالدىغا ياشىغانغا قارىغاندا كۆپ ياخشى

ئوقۇغۇچىلىرىنى بىر يەرگە يىغىپ،  ئۆزدېگەن سۆز ھەرگىزمۇ بىر ئىمام « دىنغا ئۆزگىرىش كىرگۈزۈش»ئۇيغۇرالر ئۈچۈن، 
ئاندىن بۇ ھەقتە قارار چىقىرىپ ئىسالمدىكى نېمىنى ساقالپ قېلىش، نېمىنى ئۆزگەرتىش ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ، 

بۇ ( 8)يەنى، . ياسىر قازى بۇ ئىشقا ئىنتايىن قاتتىق تەلەپ قويۇپ كېلىۋاتىدۇ. ئىجرا قىلىش، دېگەنلىكنى بىلدۈرمەيدۇ
نېمىنى ئۆزگەرتسە بولىدىغانلىقىغا بىر زېمىندىكى، مەسىلەن، پۈتۈن ( 2)ئىشقا چوقۇم دىنى زىيالىيالر يېتەكچىلىك قىلىش، 

ئەگەر مۇشۇ بويىچە قارىساق، ئۇيغۇرالرنىڭ . غۇر دىيارىدىكى، بارلىق دىنى زىيالىيالر ئورتاق ھالدا قوشۇلغان بولۇشئۇي
يەنى، بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر دىيارىدا . ھازىرچە بۇنداق ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىشقا شەرتى توشماي قېلىشى مۇمكىن

دەپ قارالغان تەقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىر « ياق، بار». ۇمكىنيېتەرلىك ساندىكى دىنى زىيالىيالر يوق بولۇشى م
يەرگە يىغىپ، نېمىنى ئۆزگەرتسە بولىدىغانلىقى ھەققىدە ھەقىقىي قۇرئان روھى بويىچە پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارى دائىرىسى 

ا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر مۇشۇنداق بىر رېئاللىقق. ئىچىدە بىر تۇتاش قارار ئېلىش ئىمكانىيىتى يوق بولۇشى مۇمكىن
مۇسۇلمانلىرى مەن بۇ يەردە بايان قىلىۋاتقان دىنىي ئىسالھات ياكى دىنىي ئۆزگەرتىش ئىشىدىكى قارار ئېلىش جەريانىغا 

. پەقەت چەت ئەللەردە ئېلىنغان قارارالرنى ئىجرا قىلىش جەريانىغىال قاتنىشالىشى مۇمكىن. قاتنىشالماسلىقى مۇمكىن
تارتىش قىلىشقا بەك كۆپ ۋاقىت سەرپ قىلماسلىقىنى، ۋە قۇرۇق -قۇرمەنلەردىن بۇ ئىش ئۈستىدە تاالششۇڭالشقا مەن ئو

مەن ئۆز ماقالىلىرىمدە بۇ ئىشنى تىلغا ئېلىپ قويۇشۇمدىكى مەقسەت، . تارتىش قىلماسلىقىنى سورايمەن-تاالش
ىش بولۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويۇشتىنال ئوقۇرمەنلەرگە ھازىر غەرب ئەللىرىدە مۇشۇنداق بىر ئىش ئۈستىدە ئىزدىن

مېنىڭ ئىمكانىيىتىمال بولىدىكەن، مەن غەرب ئەللىرىدىكى بۇ ساھەدە ئېلىنغان يېڭى قەدەملەردىن ئۇيغۇر . ئىبارەت
شۇنىڭ بىلەن بىللە، چەت ئەلدىكى تەقۋادار ۋە . ۋاقتىدا خەۋەردار قىلىپ تۇرىمەن-دىيارىدىكى قېرىنداشالرنى ۋاقتى

ئۇيغۇرالرغا . دارلىققا قىزىقىدىغان قېرىنداشالرنىڭ بۇ ئىشنى مەن بىلەن تەڭ ئېلىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەنتەقۋا
غەربتىكى يېڭىلىقالر ھەققىدىكى ئۇچۇرنى يەتكۈزۈپ بەرمىسەك، ئۇالرنىڭ ئۇچۇر مەنبەسى پەقەت سەئۇدى ئەرەبىستان 

سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئۇيغۇرالرغا ئۈلگە بولغۇدەك . مۇمكىنقاتارلىق بىر قىسىم ئەرەب ئەللىرى بىلەنال چەكلىنىشى 
 .مۇنازىرە قىلىپ باقساق بولىدۇ-يوق، بۇ ھەقتە بىز داۋاملىق بەس-يېرى بارمۇ

كۈنى ئامېرىكىدىكى بىر گۇرۇپپا مۇسۇلمانالر ئامېرىكىنىڭ پايتەختى ۋاشىنگتوندا بىر -82ئاينىڭ -3يىلى -2884
دېگەن بىر يېڭى تەشكىالتنىڭ « ئامېرىكا مۇسۇلمان تەشكىالتلىرى مەجلىسى»ى چاقىرىپ، مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يىغىن
بۇ بىر ھۆكۈمەت ھېچ قانداق قول تىقمايدىغان تەشكىالت بولۇپ، (. رەسىم-2تۆۋەندىكى )قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن قىلدى 

تىگە يېتەكچىلىك قىلىش، بولۇپمۇ چوڭ مۇسۇلمان تەشكىالتلىرىنىڭ خىزمى 88ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ئامېرىكىدىكى باشقا 
بۇ ئەھۋالنى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ . مۇسۇلمانالرنىڭ سىياسىيغا قاتنىشىش ئىشلىرىغا يېتەكچىلىك قىلىش ئىكەن

 .ھازىرقى ئەھۋالى بىلەن سېلىشتۇرۇپ بېقىڭ
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رالرنى كۈتۈۋېلىش مارت كۈنى چاقىرىلغان مۇخبى-82يىلى -2884ئامېرىكىنىڭ پايتەختى ۋاشىنگتوندا : رەسىم-2
دېگەن بىر يېڭى « ئامېرىكا مۇسۇلمان تەشكىالتلىرى مەجلىسى»بۇ يىغىندا ئامېرىكىدا . يىغىنىنىڭ بىر كۆرۈنۈشى

 .تەشكىالتنىڭ قۇرۇلغانلىقى جاكارالندى

 

بىر  ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمان تەشكىالتلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن، ئامېرىكىدىكى بىر ئايال مۇسۇلمان دوكتور،
 3دېگەن تەشكىالتنىڭ ئايال مۇسۇلمان رەئىسى، ۋە بىر ئايال مۇسۇلمان پروفېسسور قاتارلىق « ئىسالمدىكى ئايالالر»

يىلىدىن باشالپ ئامېرىكىدىكى ئايال -2888كىشىدىن تەشكىل تاپقان بىر ئايال دىنى زىيالىيالر گۇرۇپپىسى 
ېلىپ بېرىۋاتقان بولۇپ، ئۇالر يېقىندا ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە مەخسۇس تەكشۈرۈش ئ

بۇ . تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويدى 4مەسچىتلەرنى ئايال مۇسۇلمانالرغا قواليلىقالشتۇرۇش ۋە ماسالشتۇرۇش ھەققىدە 
. ەنخىزمەتنىڭ مەقسىتى ئامېرىكىدىكى مەسچىتكە بېرىپ ناماز ئوقۇيدىغان ئايال مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى كۆپەيتىش ئىك

سىزچە مۇشۇنداق ئىش سەئۇدى ئەرەبىستاندا مۇمكىنمۇ؟ بۇ ئىشنىڭ زامانىۋىلىشىش ۋە مەدەنىيەتلىشىشكە پايدىسى بارمۇ 
ياكى زىيىنىمۇ؟ سىزچە ئۇيغۇر ئاياللىرى سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى ئايالالردەك ياشىشى كېرەكمۇ، ياكى ماۋۇ ئامېرىكىلىق 

. دە ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا غەربتىكى مۇسۇلمانالر ياخشىراق ئۈلگە بوالاليدۇ، دېدىمئايالالردەكمۇ؟ مەن ئالدىنقى ماقالەم
ئەگەر بىز ئۆزىمىزنى ساقالپ قالىمىز، ئۆزىمىزنى روناق تاپقۇزىمىز دەيدىكەنمىز، بىر . بۇ مۇنداقال دەپ قويغان گەپ ئەمەس

 .ئاز ئاقىالنە بولۇشىمىز كېرەك
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 .ماز ئوقۇۋاتقان ئايالالرنىڭ بىر كۆرۈنۈشىئامېرىكا مەسچىتىدە نا: رەسىم-3 
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