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 شىئەلەرگە قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەك؟
 

 
 بىلىمخۇمار

 
 كۈنى-00ئاينىڭ -2يىلى -4102

 
 
 

مۇسۇلمانالر : مەن ئۇزۇن مۇددەت چەت ئەلدە ياشاش جەريانىدا مۇنداق بىر ئىشنى ھېس قىلدىم
ئىتائەت  ھقا بللغان مۇھەبىىتى ەەي، ئالالئېتىقادى ئەڭ سەمىمى يدۇنياسى ئىچىدە ئۇيغۇرالر دىنى

. ئارا بىرلىكنى ساقلىشى ئەڭ ياخشى مىللەتلەرنىڭ بىرى ئىكەن-زۆئەڭ كۈچلۈك، ەە ئ قىلىشى
ئەقىدە جەھەتتە شىئەگە تەەە  دىنىيئۇيغۇرالرنىڭ ھەممىسى سۈننىيگە تەەە بللۇپ، ئۇيغۇرالر ئىچىدە 

ىر ىنى تاللىشىم بتېمشۇڭالشقا مېنىڭ بۇ ماقالىغا يۇقىرىقىدەك . كىشىلەر ئاساسەن مەەجۇت ئەمەس
ىنى تېممېنىڭ مەزكۇر . قىسىم قېرىنداشالرغا سەل نلرمالسىزلىقتەك تۇيۇلۇشى مۇمكىن

ئەقىدىگە تەەە بللسىمۇ، ئۆزلىرىنى ئىسالم  دىنىيگەرچە ئۇيغۇرالر بىرال : تاللىشىمدىكى سەەەب مۇنداق
ئەقىدىسى بىلەن ئىسالم رەسمىيەتلىرىنى تەڭ ئېلىپ ماڭغان ھەقىقىي مۇسۇلمان، دەپ 

ئۇنىڭدىن باشقا، ھازىر ئۇيغۇرالر . اليدىغانالرنىڭ ئېتىقاد دەرىجىسىدە خېلى زور پەرقلەر بارھېساب
نى بىر مۇسۇلمان ىئىچىدىكى تايانچى كۈچ بللۇش رولىنى ئليناەاتقان ئلقۇغان قېرىنداشالر ئىچىدە ئۆز
نى ئۇنچىۋاال تللۇق ھېساباليدىغان، ئۆزىدە بىر خىل ئەقىدە ساقاليدىغان، ئەمما ئىسالم رەسمىيەتلىرى

گەرچە بۇنداق كىشىلەر مۇسۇلمانلىقنىڭ ھەممە . ئلرۇنالپ كەتمەيدىغان كىشىلەرمۇ ئاز ئەمەس
ئۆلچەملىرىگە تللۇق يەتمىسىمۇ ، ئۇنداق كىشىلەرنىڭ مەەجۇتلۇقى، ھەمدە سانىنىڭ خېلى كۆپلۈكى 

ڭ بىرى يۇقىرىقىدەك ھازىر بىز دۇچ كەلگەن مۇھىم مەسىلىلەرنى. ھازىرقى بىر خىل ئەمەلىيەت
بىرىگە قانداق مۇئامىلە قىلىش -ئلخشىمىغان ياشاش يللىنى تاللىغان قېرىنداشالر بىر

ئۈستىدە بىر ئاز « تەنقىد»دېگەن ماقالىسىدە « دىن ەە زامانىۋىلىق»مەن ئۆزۈمنىڭ . مەسىلىسىدۇر
ىرىنى ئلتتۇرىغا قليغان قاراشل-تلختىلىپ، ئاشۇ بىر ئىشقا نىسىەتەن ياسىر قازى بىلەن ئۆزۈمنىڭ كۆز

ھەمدە مەن ئۇ مەزمۇن چلقۇم ئۇيغۇرالرنىڭ تەنقىدنى قانداق يللغا قليسا مۇەاپىق . ئىدىم
. سەەىيىسىنى بىر پەللە يۇقىرى كۆتۈرۈەېتىدۇ، دەپ ئليلىغان ئىدىم-بللىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئاڭ

كى تەنقىد يېزىش ئەھۋالىدىن ئەمما تلرداشالرنىڭ ئۇ ماقالىدىن كېيىنكى ماقالىلەرگە ئىنكاس يا
مەن سەل قلبۇل . ئۇغۇ بلپتۇ. ئۇنداق بىر يۈكسىلىشنىڭ ەۇجۇدقا كەلگەنلىكىنى ھېس قىاللمىدىم

قىاللمىغان بىر ئەھۋال شۇكى، بىر قىسىم قېرىنداشالر ئۆزىنىڭ بىر مۇسۇلمان ياكى ئەخالق ئىگىسى 
ىپال قالماي، بەزىدە پەقەت ئالالھقىال تەەە بللۇشىغا ماس كېلىدىغان بۇرچى ياكى ەەزىپىسىنى ئادا قىل
يەنى، بەزى قېرىنداشالر ھېچ قانداق . بللغان ەەزىپىلەرنىمۇ قلشۇپ ئلرۇنالشقا ئۇرۇنۇپ باقىدىكەن

مۇنداق، مۇنداق قىلساڭ »، ەە «مۇنداق، مۇنداق قىلساڭ جەننەتكە كىرەلمەيسەن»ئەيمەنمەستىن 
ھەمدە خېلى . ن ناھەقلىققا ياتىدىغان سلئالالرنى سلرايدىكەنباشقىالردى. ، دەيدىكەن«دوزاخقا كىرىسەن

ئەسلىدە بۇالرنىڭ . ەاقىتالردا ئۆزى ئىشىنىدىغان ئىدىيىنى باشقىالرغا مەجىۇرى تاڭىدىكەن كۆپ
 .ھەممىسى ئىسالمدا چەكلەنگەن، ياكى تەشەبىۇس قىلىنمىغان ئىشالردۇر

 
سۇلمانلىرىغا قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەكلىكى شۇڭالشقا مەن بۇ ماقالىدا ياسىر قازىنىڭ شىئە مۇ

بۇ لېكسىيىنىڭ تېمىسى . تىمەنۆھەققىدە سۆزلىگەن بىر لېكسىيىسىنىڭ مەزمۇنىنى تلنۇشتۇرۇپ ئ
، [1]بللۇپ ( Violence & hatred towards Shi'a)« شىئەلەرگە قارىتىلغان زوراەانلىق ەە ئۆچمەنلىك»

بۇ لېكسىيىنىڭ تلر ھۆججىتىدىن مەن . ىر كۈنى سۆزلىگەنسېنتەب-1يىلى -3112ئۇنى ياسىر قازى 
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ئۇنىڭ سىن ھۆججىتىدىن . ياسىر قازىنىڭ بۇ لېكسىيىنى قەيەردە سۆزلىگەنلىكىنى بىلەلمىدىم
مېنىڭ بۇ قېتىم . قارىغاندا بۇ لېكسىيە سۆزلەنگەن زالدا كەم دېگەندە بىرەر مىڭ ئادەم بار ئىكەن

ەقسىتىمنىڭ بىرى ئلقۇرمەنلەرگە شىئە مۇسۇلمانلىرىغا بللغان مەزكۇر لېكسىيىنى تاللىشىمدىكى م
ئەمما مەقسىتىمنىڭ ئەڭ مۇھىمى بللسا، ئلقۇرمەنلەرگە . تلغرا مۇئامىلىنى بىلدۈرۈپ قليۇش

ئىدىيىسى ئۆزىنىڭكى بىلەن ئلخشاش بللمىغان كىشىلەرگە مۇئامىلە قىلىشنىڭ تلغرا يللىنى 
 .چۈشەندۈرۈپ قليۇشتىن ئىىارەت

 
بۇ ماقالىنىڭ ئاساسىي قىسمىدا پەقەت ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىسىدىكى مەزمۇنالرنىال مەن 

شەكلىدە « ئىالەە»ئەگەر ئۆز پىكرىمنى قلشۇپ قليۇشقا تلغرا كەلسە، ئۇنى . تلنۇشتۇرىمەن
 . كىرگۈزىمەن

 
 .تۆەەندىكىسى ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىسىدىكى مەزمۇنالر

 
 
 نۇقتا 5ۋەتتە بىلىشكە تېگىشلىك شىئەلەر بىلەن بولغان مۇناسى. 0
 

ھەممىمىزنىڭ خەەىرىدە بللغىنىدەك، ساھابىلەر، يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمراھلىرى 
ئۇنىڭ بىرى ساھابىلەر . مەسىلىسىدە تارىختىن بۇيان ئىككى خىل ئىدىيە مەەجۇت بللۇپ كەلدى

ئۇالر . كىشىلەر، دەپ قارايدۇ ئەلەيھىسساالمدىن كېيىنكى ياخشى ياكى ئەڭ ياخشى دمۇھەممە
ئېتىقادىنىڭ بىر قىسمى، دەپ  دىنىيشنى ئۆزىنىڭ ۈيۆيىدۇ، ھەمدە ساھابىلەرنى سۆساھابىلەرنى س

 . قارايدۇ
 

ساھابىلەر ئۇنى قىلغان، ساھابىلەر »ئۇالر . بىز يەنە بىر گۇرۇپپا كىشىلەرنىڭ بارلىقىنىمۇ بىلىمىز
، «سۇنمىغانپ، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بليرا يللدىن چىقىئۇالرنىڭ نۇرغۇنلىرى تلغ. بۇنى قىلغان

ئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى خلتۇنلىرىنى ئەيىىلەشنى  دھەمدە بىر قىسىم ساھابىلەرنى ەە مۇھەممە. دەيدۇ
 .ئېتىقادىنىڭ بىر قىسمى، دەپ قارايدۇ دىنىي ئۆز
 

 بۇ مەسىلىنى قانداق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك؟ 
 
بۇ پىل مەەجۇت . نى كۆرمەسلىككە سېلىشقا بللمايدۇ( elephant)كى بۇ پىل ئۆينىڭ ئىچىدى (1)

ھەر ئىككى تەرەپ ئۈچۈن، بۇ بىر ئاسانال ھېسسىياتنى . ئەمەس، دېگەن قىياپەتكە كىرىۋېلىشقا بللمايدۇ
بۈگۈن ھەممىمىز بۇ يەرگە جەم بللۇپ، بىر ئاممىۋى سلرۇندا مۇشۇنداق . قلزغايدىغان سەزگۈر مەسىلە

بىز پەقەت مۇشۇنداق تلپلىشىپ سۆھىەتلىشىشكە جۈرئەت . مەسىلە ئۈستىدە سۆزلىشىۋاتىمىز بىر
بىز بۇ مەسىلىنى كۆرمەسكە سالساق . قىلىش ئارقىلىقال، بۇنىڭدىن كېيىن ئالغا قاراپ ماڭااليمىز

 . بىز ئۇ تلغرۇلۇق سۆزلىشىشىمىز كېرەك. بللمايدۇ
 
-تېئلللگىيە ياكى ئەقىدە جەھەتتە بىزنىڭ بىر: شۇلىمىزبىز ھەممىمىز مۇنداق بىر نەرسىگە قل( 3)

بىرىمىزدىن قانداق پەرقلىنىدىغانلىقىمىزدىن قەتئىينەزەر، ئىسالم، قۇرئان ەە مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالم ھەرگىز ئۆزىنىڭكىگە ئلخشىمايدىغان ئەقىدىگە ئەگەشكۈچىلەرگە جىسمانىي جەھەتتىن 

مەن شۇنى ئەڭ يۇقىرى . نى قلبۇل قىلىپ باققان ئەمەس( physical violence)زوراەانلىق قىلىش 
مەن ئۆزۈمنىڭ بىر سۈننى مۇسۇلمان . دەرىجىدە ئېنىق جاكاراليمەنكى، مەن بىر سۈننى مۇسۇلمان

مەن بىر ئىسالم تېئلللگىيە . مەن بىر تېئلللگىيەشۇناس. بللغانلىقىمدىن ئىنتايىن پەخىرلىنىمەن
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مەن مەسچىتلەردە سۈننى . تىمەنۆگىيىسىنى دەرس قىلىپ ئمەن سۈننى تېئللل. مۇتەخەسسىسى
مەن . ھەمدە مەن سۈننى تېئلللگىيىسىگە ئىشىنىمەن. تېئلللگىيىسى تلغرىسىدا تەلىم بېرىمەن

ئەمما مەن ھەر قانداق بىر سۈننى . شىئەزم ەە شىئە تېئلللگىيىسىگە قلشۇلماسلىقىم مۇمكىن
مانىي جەھەتتىن زەخمەت يەتكۈزۈشىگە، ياكى بىرەر شىئە مۇسۇلماننىڭ بىرەر شىئە مۇسۇلمانىغا جىس

 ئۆزمېنىڭ . ئۇنداق قىلىشىغا مەڭگۈ قلشۇاللمايمەن. مەسچىتىنى پارتلىتىۋېتىشىگە قلشۇلمايمەن
ئەقىدەمنى، ئۆزۈم ئىشىنىدىغان تېئلللگىيىنى قانچىلىك قاتتىق سۆيۈشۈمدىن قەتئىينەزەر، مەن 

ى، مەن ھەر قانداق بىر ئادەمنىڭ مېنىڭ ئەقىدەمنى باشقىالرغا ئۈنلۈك ئاەازدا شۇنى جاكاراليمەنك
مېنىڭ ئەقىدەمنى باشقىالرغا كالتەك بىلەن، قىلىچ بىلەن ياكى . مەجىۇرى تېڭىشىغا قارشى تۇرىمەن

. سىزنىڭ نېمىگە ئىشەنگۈڭىز كەلسە، شۇنىڭغا ئىشىنىۋېرىڭ. بلمىا بىلەن تېڭىشىغا قارشى تۇرىمەن
ستىدە مۇنازىرە ئېلىپ بارغۇڭىز كەلسە، شۇ تېما ئۈستىدە مۇنازىرە ئېلىپ سىزنىڭ نېمە تېما ئۈ

 . ئەمما، باشقىالرنىڭ ئۆزى ئىشەنمەكچى بللغان نەرسىسىگە ئىشىنىشىگە يلل قليۇڭ. بېرىۋېرىڭ
 
بۇ سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟ بۇ سۆزنىڭ مەنىسى، مەسچىتتە تەلىم بېرىدىغان ملللىالر، : قېرىنداشالر( 2)

تالر، ئۆلىماالر، ئاياتۇلالالر، ھەممە مەزھەپلەرنىڭ زىيالىيلىرى مۇنداق بىر ئىشنى چۈشىنىشى دىنىي زا
زىددىيەتلىك مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆھىەت ئۆتكۈزۈشنىڭ مۇەاپىق ەاقتى، ئلرنى، : كېرەك

زىيالىيالر بىلەن دىنىي زاتالر شۇنى چۈشىنىشى كېرەككى، . ئاڭلىغۇچىلىرى، تىلى، ەە ئۇسۇلى بار
ەرچە كۆپىنچە ەاقىتالردا ئۇالر باشقىالرنى زوراەانلىق قىلىشقا ئۈندىمىسىمۇ، كىشىلەردىكى ئۆچمەنلىك گ

يۇپ بېرىش، باشقىالرنى قۇترىتىدىغان سۆزلەرنى ئىشلىتىش، قىسمەن ۇئلتىنىڭ ئۈستىگە ماي ق
نى قىلىشى ئەھۋالالرنى ئلمۇمىي ئەھۋال قىلىپ كۆرسىتىش، پاكىتالرنى بۇرمىالشقا ئلخشاش ئىشالر

قلرال ئۇالرنىڭ قللىدا بللماسلىقى، ەە قلرالدىن ئلقنى ئۇالر ئۆزلىرى چىقارماسلىقى . مۇمكىن
ئەمما، ئۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى، ئۇالرنىڭ قلل ئاستىدىكىلىرى، ئۇالرنىڭ تۆەەندە . مۇمكىن

شى ۈرۈلتۆئللتۇرغان ئاڭلىغۇچىلىرى روھلىنىپ، ەە مەدەت ئېلىپ، شۇنىڭ بىلەن چىقىپ ئادەم ئ
شۇڭالشقا زىيالىيالر بىلەن دىنىي زاتالرنىڭ ەەزىپىسى يالغۇز ھەقنى سۆزلەشال ئەمەس، . مۇمكىن

(. tempering the truth with wisdom)بەلكى ئەقلىنى ئىشلىتىپ، ھەقنى تەڭشەشتىن ئىىارەت 
-قىمدىن تەجرىىەخاتالى ئۆزمەنمۇ : قېرىنداشالر، مەن مۇنداق بىر ئىشنى ئىنتايىن ئېنىق دەپ قلياي

يىگىرمە يىلنىڭ ئالدىدا، مەن ئۆزۈممۇ باشقىالرنى كۈشكۈرتىدىغان لېكسىيە ەە . ساەاق يەكۈنلىگەن
. مېنى تاكى بۈگۈنگىچە ەىجدان ئازابى تارتقۇزۇەاتقان سۆزلەرنى قىلغان ئىدىم. نۇتۇقالرنى سۆزلىگەن

ئۆزۈمنى ئەپۇ قىلىۋېتىشىم -، مەن ئۆزياشالردا بللغاچقا 31-31ئۇ چاغدا . مەن ئۇ چاغدا كىچىك ئىدىم
مەن ئۇ چاغدا . ئەمما، بۇنداق قىلىش مەن خاتالىق ئۆتكۈزگەن رېئاللىقنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ. مۇمكىن

گەرچە مەن ئۇ چاغدا . پاكىتنى بۇرمىلىغان ھەمدە باشقىالرنى قۇترىتىدىغان سۆزلەرنى قىلغان ئىدىم
ل مېنىڭ خاتالىق ئۆتكۈزگىنىمدىن ئىىارەت بىر ياشقا كىرگەن بللساممۇ، بۇ ئەھۋا 31ئاران 

مەن ئۇ قىلغانلىرىمغا ھازىر قاتتىق پۇشايمان قىلىمەن، ھەمدە مۇمكىن . ئەمەلىيەتنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ
 .بللغان بللسا ئۇ چاغدا خاتا قىلغان ئىشالرنىڭ ئلرنىنى تللدۇرۇەالغان بللسام، دەپ ئلياليمەن

  
ە ئۆلىماالرغا دەيدىغىنىم، مۇسۇلمانالرغا قانداق تەلىم بەرسىڭىز مېنىڭ بارلىق دىنىي زاتالرغا ە

ئەمما، ھەرگىزمۇ . بېرىڭ ملىەڭىز كەلسە شۇ تلغرۇلۇق تىبېرىڭ، نېمە تلغرۇلۇق تەلىم بەرگ
. زوراەانلىق تلغرىسىدا تەلىم بەرمەڭ. باشقىالرغا قارىتىلغان ئۆچمەنلىك ھەققىدە تەلىم بەرمەڭ

-لەردىن بىرەرسىنىڭ باشقا بىرەر ئادەمگە جىسمانىي جەھەتتىن زىيانسىزگە ئەگىشىدىغان كىشى
 . زەخمەت يەتكۈزۈشىگە سەەەب بللىدىغان سۆزلەرنى قىلماڭ

 
مەن ئۆزۈمگە . مەن بىر تېئلللگىيەشۇناس، مەن ئۆزۈمنىڭ بۇ كەسپىنى ئىنتايىن قاتتىق سۆيىمەن( 4)

جەمئىيەتكە : نىشىنى ئۈمىد قىلىمەنزىيالىيالرنىڭ مۇنداق ئىشنى چۈشى دىنىيئلخشاش باشقا 
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ئارا -ئۆزپايدىلىق بىرەر ئىش قىلىشتا، ئىسالم ئلخشىمىغان ئارقا كۆرۈنۈشكە ئىگە بارلىق كىشىلەرنىڭ 
ئاشۇنداق . ھەمكارلىشىشىغا يلل قليۇپال قالماستىن، بەلكى ئاشۇنداق قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

اكى ھەدىستىكى بىر مەزمۇن ئەرەب تىلىدا مۇشۇ يەردە قۇرئان ي. )ھەمكارلىشىشىنى تەلەپ قىلىدۇ
ئارا -ئۆزتلغرا ئىش قىلىش ەە تەقۋادارلىققا كەلگەندە، ھەممە ئادەملەر چلقۇم ( نەقىل كەلتۈردى

ئەسكى ئىش ەە چېكىدىن ئاشۇرۇەېتىدىغان ئىشالردا بللسا ھېچ كىم بىلەن . ھەمكارلىشىشى كېرەك
 ئۆزاتتىق كلنسېرەاتىپ بللۇپ كېتىڭ، شۇڭا سىز قانچىلىك ق. ھەمكارالشماسلىقى كېرەك

ئەقىدىڭىزدە قانچىلىك قاتتىق ئەمەل قىلىپ كېتىڭ، سىزنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشىڭىز نېمە بللسا 
بەزى . مەەجۇت( circle of cooperation)بللسۇن، ھەممىمىز ئۈچۈن بىر ھەمكارلىشىش دائىرىسى 

بىزنىڭ باشقىالر . ھەمكارلىشىشىمىز كېرەكساھەلەردە، ەە بەزى ئىشالردا بىز چلقۇم باشقىالر بىلەن 
بىلەن بىر ساھەدە ھەمكارالشقىنىمىز، ھەرگىزمۇ بىزنىڭ ئۇالر بىلەن ھەممە ساھەلەردە 

بىز نەزەر دائىرىمىزنى كەڭرەك تۇتۇپ، . ھەمكارلىشىشىمىز كېرەكلىكىدىن دېرەك بەرمەيدۇ
 . ا مۇئامىلە قىلىشىمىز كېرەكقلرسىقىمىزنى كەڭرەك تۇتۇپ، مۇشۇنداق ئىشالرغا پەرقلىق ھالد

 
-1692دادام ئامېرىكىغا . مەسىلەن، مەن ئۆزۈمنىڭ دادىسىنىڭ بۇرۇنقى ئىشلىرىنى سۆزلەپ بېرەي

يىللىرى ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئۆزلىرىنى سۈننى ەە شىئە -01-1691. يىلى كەلگەن
شۇڭا ھەممە مەزھەپتىكى مۇسۇلمانالر  .دېگەندەك كىچىك گۇرۇپپىالرغا ئايرىش ئىمكانىيىتى بللمىغان

چۈنكى، ئەگەر ئۇ . بىر يەرگە كېلىپ، تېكساس شتاتىنىڭ خيۇستلن شەھىرىگە بىر مەسچىت سالغان
ئادەم يەنە بىر گۇرۇپپىغا تەەە بللۇپ تۇرۇەالغان بللسا، بىرەر مەسچىت  2ئادەم بىر گۇرۇپپىغا،  3چاغدا 

ئادەملەرنىڭ ھەمكارلىشىپ بىللە ئىشلىشى زۆرۈر  ئۇ چاغدا ھەممە. سېلىش مۇمكىن بللمايتتى
ئاشۇ زامان ەە ئاشۇ ماكاندا، مۇسۇلمانالر بىر خىل ئاقىالنىلىكنى نامايان قىلىپ، . بللغانىدى

يىلالر ەە ئۇنىڭدىن كېيىن خيۇستلنغا كەلگەن -01. بىرلىكتە بىر مەسچىتنى ەۇجۇدقا كەلتۈردى
شۇنىڭ بىلەن سۈننىلەر بىلەن شىئەلەرنىڭ . ىشكە باشلىدىز سۈرئەتتە كۆپىيېمۇسۇلمانالرنىڭ سانى ت

نەتىجىدە بۇ ئىككى گۇرۇپپا مۇسۇلمانالر بىر . ئايرىم ئىش ئېلىپ بېرىش زۆرۈرىيىتى تۇغۇلدى-ئايرىم
يلللىرىغا  ئۆزئايرىم -بىرىنى چىرايلىقچە ئۇزىتىپ، ئايرىم-خلشلىشىش يىغىلىشى ئۆتكۈزۈپ، بىر

ىكىدا بىرەر كرىزىس يۈز بېرىدىكەن، ئەگەر ھۆكۈمەت شەرىئەتنى ئەمما، ئەگەر ئامېر. ماڭدى
چەكلەيدىكەن، ئەگەر ھۆكۈمەت بارلىق مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بىرەر سىياسەت چىقىرىدىكەن، ئۇ چاغدا 
ئامېرىكىدىكى سۈننى ەە شىئەلەرنىڭ ھەممىسى بىر يەرگە كېلىشىگە، بىرلىشىپ ئىش ئېلىپ 

بىر مەسىلىدە پىكرىمىز ئلخشاش بللمىسىمۇ، ەە بىزنىڭ بىزنىڭ . بېرىشىغا تلغرا كېلىدۇ
بىرىمىزنىڭ قللىنى تۇتۇپ، -ئايرىم بللسىمۇ، زۆرۈر پەيتلەردە بىز يەنىال بىر-مەسچىتلىرىمىز ئايرىم

بەزى زامان ەە ماكاندا بىز بىرلىكنى نامايان قىلىشىمىز . بىرلىكتە ئىش ئېلىپ بېرىشىمىز كېرەك
بىزنىڭ . اندا بىز بارلىق پەرقلىرىمىزنى بىر ياققا قايرىپ قليۇشىمىز كېرەكبەزى زامان ەە ماك. كېرەك

بىرىمىزنىڭ ئلتتۇرىسىدىكى پەرقلەرنى بىر ياققا قايرىپ قليۇشىمىز، ھەرگىزمۇ بۇ پەرقلەرنىڭ -بىر
بەلكى بىزنىڭ يېتەرلىك . نەزەرگە ئالغۇچىلىقى يلق دەرىجىدە كىچىك ئىكەنلىكىدىن دېرەك بەرمەيدۇ

. ىدە دانا ئىكەنلىكىمىز، دەرەخنىال ئەمەس ئلرماننىمۇ كۆرەلەيدىغانلىقىمىزدىن دېرەك بېرىدۇدەرىج
 . بىزنىڭ ئايرىم ئىشالرنىال ئەمەس، پۈتۈن مەنزىرىنىمۇ كۆرەلەيدىغانلىقىمىزدىن دېرەك بېرىدۇ

 
 

 تىكلىگەن ئۈلگە ئەلىھەزرىتى 
 

ئۇ . ئۈچۈن بىر ناھايىتى ياخشى ئۆرنەك بار مۇشۇ جەھەتتە سۈننىلەر بىلەن شىئەلەرنىڭ ھەر ئىككىسى
دىن ( Ali Ibn Abi Talib) ئەلىبللسىمۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ نەەرىسى ەە كۈيئلغلى ھەزرىتى 

تكەن بىر ەەقە بار بللۇپ، ۆنىڭ ھاياتىدا بللۇپ ئئەلى. نى ئۈلگە قىلىمىزئەلىبىز ھەممىمىز . ئىىارەت
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بىز بۇ يەردە بىر ئىسالم خەلىپىلىكىنىڭ گېپىنى . ان قالدۇرىدۇئۇ ھازىرمۇ بىزنى ئىنتايىن ھەير
لىدا شەرەت قىلىپ تۇرۇپ بىر بۇيرۇق چۈشۈرىدىغان بللسا، لق ئەلىئۇ چاغالردا ئەگەر . قىلىۋاتىمىز

نېمە بللدى؟ تۇنجى قېتىم بىر گۇرۇپپا كىشىلەر . ھەممەيلەن ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىالتتى
ئۇالر داەاملىق . ، دەپ ئاتىلىدۇ«خاەارىجالر»ئۇ گۇرۇپپا كىشىلەر . چىقىپ كەتتىپ ۈنۈلۆئۈممەتلەردىن ب

بۇ  ئەلى. رىپ تۇرىدىغان كىشىلەر بللۇپ، ئۇالرنىڭ بىر خىل غەلىتە ئەقىدىسى بار ئىدىېئىش ت
بىر مۇسۇلمان بللۇش سۈپىتى بىلەن ئۆزىنىڭ ئەقىدىسىنى  ئەلىكىشىلەرگە قانداق پلزىتسىيە تۇتتى؟ 

تەلىم  دىنىيشۇڭا ئۇ ئەينى ەاقىتتىكى داڭلىق ئىسالم ئەقىدىشۇناس، زىيالىي، ەە . تىسۆيەت
بەرگۈچىلەرنىڭ بىرى بللغان ئىىىن ئابىاسنى تالالپ، ئۇنى ئاشۇ خاەارىجالرنىڭ قېشىغا ئۇالر بىلەن 

ىقادىنىڭ ئېت ئۆزمۇنازىرىلىشىشكە، ئۇالر بىلەن سۆھىەتلىشىشكە، ئۇالرغا تەلىم بېرىشكە، ەە ئۇالرنى 
ئىىىن ئابىاس بېرىپ، ئۇ خاەارىجالر بىلەن بىر . تلغرا ئەمەسلىكى ھەققىدە قايىل قىلىشقا ئەەەتتى

بۇنىڭ نەتىجىسى نېمە بللدى، بىلەمسىز؟ مۇشۇ مۇنازىرىنىڭ . مەيدان ئاممىۋى مۇنازىرە ئۆتكۈزدى
نى تلنۇپ، خاەارىجالردىن تەن بىر قىسمى ئۆزىنىڭ خاتا قىلغانلىقى 2نەتىجىسىدە، ئۇ خاەارىجالرنىڭ 

 . نىڭ قېشىغا يېنىپ كەلدىئەلىئايرىلىپ، 
 

: قىسىم كىشىلەرگە نېمە بللدى؟ ھەممە مۇسۇلمانالر، ماەۇ گەپنى ئلبدان ئاڭالڭالر 3تەن  2قالغان 
ئەگەر سىلەر »: ئۇالرغا مۇنداق دېدى ئەلىنېمە دېدى؟  ئەلىقىسىم كىشىلەرگە  3تەن  2قالغان 

ان تېئلللگىيىدە چىڭ تۇرساڭالر، بىزنىڭ سىلەرنى ئۇنداق قىلماسلىققا زوراليدىغان ئۆزۈڭالر تاللىغ
بىز . بىز سىلەرگە تەلىم بېرىشكە تىرىشتۇق. ئۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭالرنىڭ ئىشى. ھلقۇقىمىز يلق

 ئەقىدەڭالردا داەاملىق چىڭ تۇرساڭالر، ئۆزئەمما، سىلەر . سىلەر تاللىغان تېئلللگىيىگە قلشۇلمايمىز
زەخمەت يەتكۈزمىگەن ئاساستا ئىش تۇتساڭالر، بىزمۇ سىلەرگە -ئۇنداقتا سىلەر پەقەت بىزگە زىيان

زەخمەت يەتكۈزمەي ئىش تۇتساڭالر، -سىلەر پەقەت مۇسۇلمانالرغا زىيان. زەخمەت يەتكۈزمەيمىز-زىيان
زەخمەت -زىيانشۇنداقال باشقا كىشىلەرنىڭ سىلەرگە . زەخمەت يەتكۈزمەيمىز-بىزمۇ سىلەرگە زىيان

 «. يەتكۈزۈشىگىمۇ يلل قليمايمىز
 

نىڭ بۇ پەلسەپىسىگە بىزمۇ ئەمەل قىلىشىمىز، ھەمدە ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىمىز ئەلىھەزرىتى 
مەن باشقا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئەقىدىسى ياكى تېئلللگىيىسىگە قلشۇلمايمەن، ئەمما مېنىڭ . كېرەك

قېرىنداشالر، ئۈممەتلەر ئارىسىدىكى بۇنداق . ھلقۇقۇم يلقئەقىدەمنى ئۇالرغا مەجىۇرى تېڭىش  ئۆز
-سىلەر بىزنىڭ بىر. يىل ساقلىنىپ كېلىۋاتىدۇ 1411يىل، ھەتتا  1311يىل،  1111پەرق 

بىرىمىزگە بللغان ئۆچمەنلىكىمىز مۇشۇنداق پەرقلەرنى يلقىتااليدۇ، دەپ ئليالمسىلەر؟ ياق، ئىش 
بىزنىڭ نېمىنى . لىققا ئۇيغۇن ئىش تۇتمىساق بللمايدۇبىز رېئال. ھەرگىزمۇ ئۇنداق بللمايدۇ

ئىستەيدىغانلىقىمىزدىن قەتئىينەزەر، بۇنداق مەزھەپلەر ەە بۇنداق گۇرۇھالر بۇنىڭدىن كېيىنمۇ 
شۇڭالشقا بىز ھەممىمىز بىر پىكىر بىرلىكىگە كېلەلەيدىغان ئىشنى . داەاملىق مەەجۇت بللۇپ تۇرىدۇ

سلتچىلىق ەەزىپىسىنى ئالالھ . انى بىر ياخشىراق ماكانغا ئايالندۇرۇشئۇ بللسىمۇ بۇ دۇني. قىاليلى
بىرىمىزگە -بۇ دۇنيادا بىز بىر(. Let Allah be the Judge)سلتچىلىقنى ئالالھ قىلسۇن . تىسۇنۆئ

-بىر. زەخمەت يەتكۈزمەسلىكىمىز كېرەك-بىرىمىزگە زىيان-بىر. تەھدىت سالماسلىقىمىز كېرەك
ئاشۇنداق رولالرنى ئېلىش مۇسۇلمانالرنىڭ قىلىدىغان ئىشى . لىكىمىز كېرەكبىرىمىزنى ئۆلتۈرمەس

 . مانا بىز بۇ دۇنيادا مۇشۇ ئىشتا بىرلىككە كېلەيلى. ئەمەس
 
بىرىمىزنىڭ ئېسىگە سېلىپ قليۇشقا -گۇرۇھۋازلىق ئىشىدا بىز ھەممىمىز داەاملىق بىر( 5)

قىلىپ، ئىنتايىن ئېغىر دەرىجىدىكى ھۋازلىق ئۇ بللسىمۇ، گۇرۇ. تېگىشلىك مۇھىم ئىشتىن بىرى بار
مەن ئۆزۈمنىڭ تېئلللگىيىسى تلغرا، دەپ . كۆرەڭلەپ كېتىش گۇناھىنى ئۆتكۈزۈپ قليۇشتىن ئىىارەت

ئەمما، مەن بىر ئىنسان بللۇش سۈپىتىم بىلەن، ئۆزۈمنى تېئلللگىيىسى . ئليلىشىم مۇمكىن
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مەن تاللىغان تېئلللگىيە . السام بللمايدۇمېنىڭكىگە ئلخشىمايدىغان يەنە بىر ئادەمدىن ئۈستۈن قليۇە
بىرىدىن -بىز تېئلللگىيە بىلەن ئادەمنى بىر. ئەمما مەن مۇكەممەل ئەمەس. شى مۇمكىنۇللتلغرا ب

مېنىڭ گۇناھىم كۆرەڭلەپ كېتىش . مەن بىر گۇناھكار بللۇشۇم مۇمكىن. پەرقلەندۈرۈشىمىز كېرەك
ەنە بىر كىشىنىڭكى بىلەن ئلخشىمىغانلىقى شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ ئەقىدەم ي. شى مۇمكىنۇللب

 . ئۈچۈن ئۆزۈمنى ئۇ كىشىدىن ئۈستۈن قليۇەېلىشىم مۇمكىن
 

، دەپ ئلياليدىكەنسىلەر، ئەگەر مەنمۇ «ھەق يللدا مېڭىۋاتىمىز»قېرىنداشالر، ئەگەر سىلەر ئۆزۈڭالرنى 
بىلەن مەن ئالالھ مۇھەممەد ، دەپ ئلياليدىكەنمەن، ئۇ ھالدا سىلەر «ھەق يللدا مېڭىۋاتىمەن»ئۆزۈمنى 

ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق بىزگە چۈشۈرۈپ بەرگەن قۇرئاندىكى پرىنسىپالرغا ئەمەل قىلىشىمىز، بىزنى 
ساددىلىق -كە يېتەكلەيدىغان ھەققە ئەگىشىشىمىز، بىزنى ئاددىي( humility)كەمتەرلىك 

(humbleness )را ئەقىدە يللىدا ماڭغانالرغا قارىتا قا يېتەكلەيدىغان ھەققە ئەگىشىشىمىز، بىزنى ناتلغ
قېرىنداشالر، بىزنىڭ نېمىگە . كۆرەڭلەپ كەتمەيدىغان يللغا باشاليدىغان ھەققە ئەگىشىشىمىز كېرەك

ئىشىنىشىمىزدىن قەتئىينەزەر، بىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ەە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى بارلىق پەيغەمىەرلەر 
يالغۇز ئۇال ئەمەس، بىز ئاشۇ . غا ئىشەنسەك بللىدۇ( golden rule)« ئالتۇن قائىدە»تەشەبىۇس قىلغان 

بىز باشقىالردىن : بۇ قائىدىنىڭ مەزمۇنى مۇنداق. گە ئىشىنىشىمىز كېرەك« ئالتۇن قائىدە»
ئۆزىمىزگە قانداق مۇئامىلە قىلىشنى ئىستىسەك، بىزمۇ باشقىالرغا شۇنداق مۇئامىلە قىلىشىمىز 

بۇ بىزدىن باشقىالرغا مېھرىىانلىق قىلىش ەە باشقىالرغا ھېسداشلىق . دەبۇ بىر ئلمۇمىي قائى. كېرەك
نىڭ ئەلچىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىز ھبۇ ئالال. قىلىشنى تەلەپ قىلىدىغان قائىدە

 . ھەممىمىزنىڭ ئەمەل قىلىشىنى ئۈمىد قىلغان قائىدە
 

 .ياسىر قازىنىڭ مەزكۇر لېكسىيىسى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى
 
 
 «ئالتۇن قائىدە». 4
 

نى تىلغا ئېلىش بىلەن « ئالتۇن قائىدە»يۇقىرىدا ياسىر قازى ئۆزىنىڭ لېكسىيىسىنى 
غايىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ »يىلىنىڭ ئاخىرىدا يازغان -3111مەن ئۆزۈمنىڭ . ئاخىرالشتۇردى

لنۇشتۇرغان ئىدىم قىسمىدا مەزكۇر قائىدىنى ئازراق ت-8دېگەن ماقالىسىنىڭ « سىرلىق قانۇنىيىتى
اليلىق بللسۇن ئۈچۈن، مەن ئاشۇ مەزمۇننى لئۇ ماقالىنى تېخى ئلقۇپ باقمىغان قېرىنداشالرغا ق[. 3]

 :بۇ يەرگە كىرگۈزۈپ قليدۇم
 

نى باشقىالرغا مۇئامىلە « ئالتۇن قائىدە»تۆت مىڭ يىلدىن ئارتۇق ەاقىتتىن بۇيان، كىشىلەر بىر 
ئەمما، گەرچە كىشىلەر بۇ پەلسەپىنى . ەپ تەلىم بېرىپ كەلدىقىلىشتىكى ئەڭ مۇەاپىق قائىدە، د

ھەرىكەتنىڭ بىر تلغرا قائىدىسى، دەپ قلبۇل قىلغان بللسىمۇ، ئۇنىڭ روھىنىڭ -ئەخالقلىق ئىش
بۇ ئالتۇن . نېمە ئىكەنلىكى ياكى ئۇنىڭ قانداق بىر قانۇنىيەتكە ئاساسالنغانلىقىنى چۈشەنمەي كەلدى

 :ندىكىدىن ئىىارەتقائىدىنىڭ مەزمۇنى تۆەە
 

  سىز باشقىالردىن ئۆزىڭىزگە قانداق ئىشالرنى قىلىپ بېرىشىنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ
 .باشقىالرغا شۇنداق ئىشالرنى قىلىپ بېرىڭ

  سىز باشقىالردىن ئۆزىڭىز تلغرىسىدا قانداق سۆزلەرنى ئاڭالشنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ
 .باشقىالرغا ئاشۇنداق سۆزلەرنى قىلىڭ
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 ىز باشقىالردىن ئۆزىڭىز تلغرىسىدا قانداق ئليالشنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ باشقىالر س
 .تلغرىسىدا ئاشۇنداق ئليالڭ

 
ئەگەر سىز مەزكۇر ماقالىنىڭ ئالدىنقى بۆلۈملىرىدە بايان قىلىنغان مەزمۇنالرنى، يەنى، بىر ئادەمنىڭ 

قا ئايلىنىدىغانلىقىنى تللۇق چۈشەنگەن خىيالنىڭ ماھىيىتى بليىچە رېئاللىق-خىيالى ئاشۇ ئلي-ئلي
يەنى، سىز . بللسىڭىز، يۇقىرىقى ئالتۇن قائىدىگە ئاساس بللىدىغان قانۇنىيەتنى ئاسانال ئاڭقىرااليسىز

باشقىالر ئۈچۈن بىرەر ئىش قىلىپ بېرىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئاشۇ ئىش تلغرىسىدا ئليلىنىشىڭىز 
ۇڭالشقا سىزنىڭ باشقىالرغا بىرەر ئىشنى قىلىپ بېرىپ، شۇ ش. ياكى تەپەككۇر يۈرگۈزۈشىڭىز كېرەك

ئارقىلىق ئۇالرنىڭ سىزگىمۇ ئلخشاش بىر ئىشنى قىلىپ بېرىشىنى قللغا كەلتۈرۈشىڭىز ئارزۇنى 
يەنى ئالتۇن قائىدە بىلەن ئۆزىگە تارتىش . رېئاللىققا ئايالندۇرۇشنىڭ بىر ئىنتايىن ياخشى مىسالىدۇر

 .ئلخشاش بىر نەرسىدىن ئىىارەت قانۇنىيىتى ئەمەلىيەتتە
 

سىز يۇقىرىقى ئالتۇن قائىدىنى ئۆزگەرتەلمەيسىز، ئەمما ئۇنىڭدىن بىر رەت قىلغىلى بللمايدىغان كۈچ 
 .سۈپىتىدە پايدىلىنىپ، ئۇنىڭسىز ئېرىشكىلى بللمايدىغان يېڭى مۇەەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشەلەيسىز

 
ئەمما . لىش سىزنىڭ ئاالھىدە ھلقۇقلىرىڭىزنىڭ بىرىباشقىالرغا ئادالەتسىزلىك بىلەن مۇئامىلە قى

سىز مەزكۇر قائىدىنى چۈشەنسىڭىز، ئاخىرىدا باشقىالرمۇ سىزگە ئادالەتسىزلىك بىلەن مۇئامىلە 
بۇ قانۇنىيەت سىزنىڭ باشقىالرغا قىلغان ئادالەتسىزلىكلەر بىلەن . قىلىدىغانلىقىنى بىلىسىز

ىشى بىلەنال تلختاپ قالماي، سىزگە ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر، ەە رەزىللىكلەرنىڭ ئۆزىڭىزگە قايتىپ كېل
خىيالالرنىڭ -يەنى ئۇ سىز بۇرۇن قىلغان ئلي. ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ئېغىر زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ

شۇنداق بللغاچقا، سىز باشقىالرغا ئۇالرنىڭ . ھەممىسىنىڭ نەتىجىسىنى سىزگە ئېلىپ كېلىدۇ
ئىشالرنىال قىلىپ قالماي، سىز باشقىالرنىڭ ئۆزىڭىزنى قانداق ئۆزىڭىزگە قىلىشىنى ئارزۇ قىلغان 

 .ئليلىشىنى ئارزۇ قىلسىڭىز، سىزمۇ باشقىالرنى ئاشۇنداق ئليلىشىڭىز كېرەك
 

سىز باشقىالرغا قارىتا بىرەر ئىشنى قىلىشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن ئاشۇ ئىشنىڭ ماھىيىتىنى ئۆز 
شۇ ئىشنىڭ يىغىندىسى، ئاساسى ەە ماھىيىتىنى ھەمدە ئا. تەپەككۇرىڭىزدا ھاسىل قىلىسىز

ئۆزىڭىزنىڭ يلشۇرۇن ئېڭىغا كىرگۈزۈپ بللغاندىن كېيىن، ئاندىن ئاشۇ ئىش تلغرىسىدىكى 
سىزنىڭ يلشۇرۇن ئېڭىڭىزغا كىرگەن ئۇ نەرسىلەر سىزنىڭ ئۆز . تەپەككۇرىڭىزنى سىرتقا تارقىتىسىز

ھەرىكىتىڭىز ياكى تەپەككۇرىڭىزنىڭ -ئىشخاراكتېرىڭىزنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىپ، سىزنىڭ 
 .ماھىيىتىگە ئۇيغۇن كەلگەن ھالدا ئۆزگىرىدۇ

 
مۇشۇ ئاددىي پرىنسىپنى بىلىۋالغاندىن كېيىن، سىز نېمە ئۈچۈن باشقا بىر ئادەمنى ئۆچ كۆرسىڭىز 

زلىك ياكى ئۇنىڭغا ھەسەتخلرلۇق قىلسىڭىز بللمايدىغانلىقىنى، سىز نېمە ئۈچۈن ئۆزىڭىزگە ئادالەتسى
يامانلىققا ياخشىلىق »قىلغان كىشىلەردىن ئۆچ ئالسىڭىز بللمايدىغانلىقىنى، شۇنداقال نېمە ئۈچۈن 

 . كېرەكلىكىنىمۇ چۈشىنەلەيسىز« قىلىش
 

ئەگەر سىز ئالتۇن قائىدىگە ئاساس بللىدىغان قانۇنىيەتنى تللۇق چۈشەنسىڭىز، پۈتۈن ئىنسانىيەتنى 
دىي باغالپ تۇرىدىغان قانۇنىيەتنىمۇ چۈشىنىپ، مەيلى تەپەككۇر بىرال دوستلۇق رىشتىسى بىلەن ئەبە

ھەرىكەت جەھەتتە بللسۇن، ئالدى بىلەن ئۆزىڭىزنى -جەھەتتە بللسۇن ياكى ئەمەلىي ئىش
زەخىملەندۈرمەي تۇرۇپ باشقا بىر ئادەمنى زەخمىلەندۈرىشىڭىز قەتئىي مۇمكىن بللمايدىغانلىقىنى 

ۇنىڭغا ئلخشاش، سىز پۈتۈن ئىشتىياقىڭىز بىلەن قىلغان ھەر خۇددى ش. تللۇق چۈشىنىپ يېتىسىز
 .ھەرىكەت سىزنىڭ ئۆز خاراكتېرىڭىزگە پايدىلىق يلسۇندا قلشۇلىدۇ-بىر تەپەككۇر ەە ھەر بىر ئىش
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بۇ قانۇنىيەتنى چۈشەنسىڭىز سىز قىلچىلىكمۇ گۇمانالنماي تۇرۇپ شۇنىمۇ بىلىسىزكى، باشقىالرغا 

ىڭىز ئارقىلىق سىز ئۆزىڭىزنىمۇ جازااليسىز، شۇنداقال باشقىالرغا قىلغان ھەر قىلغان ھەر بىر يامانلىق
 .بىر ياخشىلىقىڭىز ئارقىلىق سىز ئۆزىڭىزگىمۇ پايدا يەتكۈزىسىز

 
 
 قاراشلىرى -زۇبەيىر قەمەرنىڭ ۋاھابى ھەققىدىكى كۆز. 3
 

« لەفى ھەرىكەتلىرىسۈننى ئىسالمدىكى ەاھابى ەە سە»تلرداشالرنىڭ خەەىرىدە بللغىنىدەك، مەن 
ئۇ ماقالە . دېگەن ماقالىنى تەييارالشتا پايدىالنغان ئاساسلىق مەنىە زۇبەيىر قەمەرنىڭ ماقالىسى ئىدى

رادىكال : ەاھابىزم»نىڭ تلر بېتىگە قليۇلغان بللۇپ، تېمىسى « ئامېرىكا سۈننەت فلند جەمئىيىتى»
يېقىندا مۇنداق يېڭى ئۇچۇرالرغا ئىگە  مەن. ئىدى« ئىسالمنىڭ يىلتىزى بىلەن ئۆرنىكىنى چۈشىنىش

نىڭ تلر بېتىگە قليۇلغان ماقالىسى « ئامېرىكا سۈننەت فلند جەمئىيىتى»زۇبەيىر قەمەرنىڭ : بللدۇم
. يىلى يېزىلغان ئىكەن-3119ئەسلىدىكى ماقالىنىڭ قىسقارتىلمىسى بللۇپ، ئەسلىدىكى ماقالە 

فېۋرال كۈنى ئۆزىنىڭ تلر بېتىگە -18يىلى -3114ئاپتلر ئۇ ماقالىنى ئۆزگەرتىپ ەە تللۇقالپ، 
ھەمدە ئاپتلرنىڭ بۇ ماقالىسى نەچچە ئلنلىغان ئىنگلىزچە تلر بەتلىرىگە [. 2]چىقىرىپ قليۇپتۇ 

مەن ەاھابى تلغرىسىدىكى ماقالىنى يازىدىغاندا، ماڭا پەقەت ئۇ ماقالىنىڭ . كۆچۈرۈپ چىقىرىلىپتۇ
تلر بېتىگە قليۇلغان قىسقارتىلغان نۇسخىسىال ئۇچراپ  نىڭ« ئامېرىكا سۈننەت فلند جەمئىيىتى»

 كۆپماقالىنىڭ ئەسلىدىكى نۇسخىسىدا مەن پايدىالنغان نۇسخىسىغا قارىغاندا خېلى . قالغان ئىكەن
مەن ەاھابى تلغرىسىدىكى ماقالىنى تلرغا چىقىرىپ بللغاندىن كېيىن، . يېڭى مەزمۇنالر بار ئىكەن

 كۆپبېتى ھەققىدە قېرىنداشالرغا ئۆزۈمنىڭ ئىنكاسلىرى ئارقىلىق خېلى زۇبەيىر قەمەر ەە ئۇنىڭ تلر 
شۇنداق بللسىمۇ بىر قىسىم قېرىنداشالرنىڭ ئىنكاسلىرىدىكى زۇبەيىر . قلشۇمچە ئۇچۇرالرنى يەتكۈزدۈم

قېرىنداشالرنى زۇبەيىر . قەمەرگە بېرىلگەن باھادا خېلى ئېغىر ئادالەتسىزلىك ەە ناھەقلىق كۆرۈلۈەاتىدۇ
ەمەر تلغرۇلۇق تېخىمۇ تللۇق ەە تلغرا چۈشەنچىگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن، مەن ئۇنىڭ ماقالىسىنىڭ ق

ئەسلىدىكى تللۇق نۇسخىسىدىكى ەاھابى ەە تېررورىزم ھەققىدىكى مەزمۇننىڭ بىر قىسمىنى بۇ يەرگە 
ھېچ  ئۇنىڭ بىلەن. مەن زۇبەيىر قەمەرنى تلنۇمايمەن. ئەينەن تەرجىمە قىلىپ كىرگۈزۈپ قليدۇم

مېنىڭ تلردىن بىلگىنىم، ئۇ ئۆزىنى ئەھلى سۈننەنىڭ بىر ئەزاسى . قانداق ئاالقەم يلق
ھېساباليدىغان، ئۆزىنىڭ بارلىقىنى سۈننى ئىسالمنىڭ خەلقئارادىكى تلغرا ئلبرازىنى ئەسلىگە 

 . كەلتۈرۈش ەە قلغداشقا ئاتىۋەتكەن بىر كىشى ئىكەن
 

ەاھابىالر بىلەن ئەھلى سۈننە »ىم تاپقان تللۇق تېكىستىدە زۇبەيىر قەمەر ماقالىسىنىڭ مەن بۇ قېت
جەھەتتىكى پەرقلەر بايان  8دېگەن بىر قىسىم بار بللۇپ، ئۇنىڭدا جەمئىي « ئلتتۇرىسىدىكى پەرقلەر

ئۇ مەزمۇنالرنىڭ بىر قىسمى مېنىڭ ماقالەمدە بايان قىلىنغان مەزمۇنالرغا ئلخشاپ . قىلىنىپتۇ
زىيالىيلىرىغا ئاشۇ مەزمۇننى بىر قېتىم ئلقۇپ  دىنىيبىلىدىغان ئۇيغۇر ئىنگلىزچىنى . قالىدىكەن

 .بېقىشنى تەەسىيە قىلىمەن
 

ئۇ قىسىمنىڭ . قىسمىدىكى مەزمۇنالرنىڭ ئاز بىر قىسمى-1تۆەەندىكىسى زۇبەيىر قەمەر ماقالىسىنىڭ 
ئەمما بەزىلىرى  ەاھابىالرنىڭ ھەممىسى تېررورىستچى ئەمەس،: ئارقا كۆرۈنۈشنى تلغرىالش»تېمىسى 
 .ئىكەن« شۇنداق

 
 :تۆەەندىكى مەزمۇن زۇبەيىر قەمەرنىڭ ماقالىسىدىن ئەينەن تەرجىمە قىلىندى
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بۇ . بىرىنچىدىن، مەن ەاھابىزم ئۈستىدە يۈرگۈزىدىغان مۇالھىزە ئەھلى سۈننە ئاساسىدا بللىدۇ»
بىلەن ( doctrine)ئەقىدە  دىنىيدېگەن نىقاب بىلەن « سۈننى ئىسالم»گېپىمنىڭ مەنىسى، ەاھابىزم 

. گە خاتا ھالدا ەەكىللىك قىلىدىغان بللۇپ، مەن ئۇنى قلبۇل قىاللمايمەن( worship)ئىىادەت 
ئىككىنچىدىن، ەاھابىالر ئىچىدىكى بىر قىسىم گۇرۇپپىالر ئەقىدە بىلەن ئىىادەت جەھەتتىكى پەرقلەر 

« كاپىرالر»ىلىپ كەلدى، ھەمدە ئۆزلىرى سەەەبىدىن مۇسۇلمانالرغا جىسمانىي جەھەتتىن زوراەانلىق ق
مېنىڭ تېررورىزمغا بەرگەن ئېنىقلىمام سۈننى ەە . دەپ قارىغان ئەللەرگىمۇ زوراەانلىق قىلىپ كەلدى

 « .ئىچىگە ئالىدۇ ئۆزشىئە پۇقرالىرىغا قارىتىلغان ەە قەستەنلىك بىلەن ئېلىپ بېرىلغان ھۇجۇمالرنى 
 
 (بۇ يەردىكى مەزمۇن قىسقارتىلدى)
 

ەاھابىالرنىڭ كۆپىنچىسى سىياسەتتىن يىراق تۇرىدۇ، ئاساسىي جەھەتتىن تىنچلىقپەرەەر كېلىدۇ، 
بەزى زىيالىيالرغا . ھەمدە تېررورچىلىقنى قلللىمايدۇ، ئۇنىڭ ئەكسىچە تېررورچىلىقنى ئەيىىلەيدۇ

. لىك كېرەكدېگەن قالپاقنى كىيدۈرمەس« تېررورچىلىقنى تەشەبىۇس قىلىدۇ»ئلخشاش ئۇ ەاھابىالرغا 
ساندىكى ەاھابىالرنىڭ تېررورىزمغا ئېتىراز بىلدۈرۈشىدىن پايدىلىنىپ،  كۆپئۇنىڭ ئەكسىچە، بىز 

ەاھابىزمنىڭ تېررورىزمنى تارقىتىدىغان سىياسىي ەە مىلىتانت ەارىيانتىنىڭ تەشۋىقاتلىرىنىڭ 
، بۇ ھەرگىزمۇ بىزنىڭ بىر ئەھلى سۈننە نۇقتىسىدىن قارىغاندا. تەسىرىنى ئاجىزالشتۇرۇشىمىز كېرەك

ەاھابىالر بىلەن بللغان ئېتىقاد ەە ئىىادەت جەھەتتىكى پەرقلىرىمىز، ھەمدە تىنچلىقپەرەەر 
قاراشلىرىنى ئەپۇ قىلىۋېتىش بللىدۇ، دېگەنلىك  قۇتۇپلۇق ەە بەزىدە رادىكال كۆز-ەاھابىالرنىڭ ئىككى

 .شىدىن ناھايىتىمۇ يىراقۇللئۇنداق ب. ئەمەس
 

ى تېخىمۇ مۇھىم مەسىلە تېررورىزم مەسىلىسى بللۇپ، ەاھابىزم بىلەن باشقا ئەمما، ھازىرق
شەكىلدىكى سەلەفىزمنىڭ مىلىتانت ئاشقۇنلۇقلىرىغا زەربە بېرىشتە، ئەھلى سۈننە ئىسالم بىلەن 

 .تىنچلىقپەرەەر ەاھابىالرنىڭ كۆپىنچىسى بىر سەپتە تۇرۇپ كۈرەش قىالاليدۇ
 

ئىدېئلللگىيىنىڭ ئاشقۇنالرچە چۈشەندۈرۈلۈشى تېررورىزمنى ەۇجۇدقا ئەڭ ئاخىرقى نۇقتا، دىن بىلەن 
تېررورىزم ئۈستىدە . كەلتۈرىدىغان كۆپلىگەن ئامىلالر ئىچىدىكى پەقەت ئىككى ئامىلدىنال ئىىارەت

ئېلىپ بېرىلغان ساغالم ئانالىز تېررورىزمنىڭ سەەەبلىرىنى ھەرگىز مۇشۇ ئىككى ئامىلغىال چۈشۈرۈپ 
 «. رەكقليماسلىقى كې

 
مەن تلرداشالردىن مۇنۇ ئىككى . زۇبەيىر قەمەرنىڭ ماقالىسىدىكى مەزمۇن مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى

 : جۈملە سۆزنى ئەستە چىڭ تۇتۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن
 
ەاھابىالرنىڭ كۆپىنچىسى سىياسەتتىن يىراق تۇرىدۇ، ئاساسىي جەھەتتىن تىنچلىقپەرەەر كېلىدۇ، »

 « .ىمايدۇ، ئۇنىڭ ئەكسىچە تېررورچىلىقنى ئەيىىلەيدۇھەمدە تېررورچىلىقنى قللل
 
ەاھابىزم بىلەن باشقا شەكىلدىكى سەلەفىزمنىڭ مىلىتانت ئاشقۇنلۇقلىرىغا زەربە بېرىشتە، ئەھلى »

 « .سۈننە ئىسالم بىلەن تىنچلىقپەرەەر ەاھابىالرنىڭ كۆپىنچىسى بىر سەپتە تۇرۇپ كۈرەش قىالاليدۇ
 
 زۆئاخىرقى س. 2
 

تلرداشالرنىڭ ھازىرغىچە دىققەت قىلىپ كېلىۋاتقىنىدەك، مەن ئۆزۈمنىڭ ەاھابى ھەققىدىكى  كۆپىنچە
ماقالىسىنىڭ مەنىەسى ھەققىدە ئىزچىل تۈردە قلشۇمچە ئۇچۇرالرنى ئىنكاس شەكلىدە يللالپ 
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بۇنداق قىلىشىمدىكى سەەەب، تلرداشالرنى تلغرا ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەش، ھەمدە . كېلىۋاتىمەن
مېنىڭ . نىڭ مەنىەسىنىڭ ئاپتلرلىرىغا ناھەقلىق، ئادالەتسىزلىك ەە ئۇەال قىلىپ قليماسلىقماقالى

ئەڭ ئاخىرقى ئۈمىدىم، تېھران گېزىتىدىكى مەزمۇن بىلەن زۇبەيىر قەمەرنىڭ ماقالىسىدىكى مەزمۇن 
مۇشۇ  مەن. ھەققىدە ياسىر قازىنىڭ پىكرىنى بىۋاسىتە ئېلىپ، ئۇنى تلرداشالرغا ئەينەن يەتكۈزۈش

. ئەمما، ئۇنىڭدىن تېخى جاەاب كەلمىدى. مەقسەت بىلەن ياسىر قازىغا ئىككى قېتىم ئۇچۇر يلللىدىم
شۆبىسى بار، چەت  31ئۇ بىر ئىمام، شەيخ، ئىككى ئالىي مەكتەپنىڭ پروفېسسلرى، ەە ئامېرىكىدا 

دىرى بللغاچقا، دەك شۆبىسى بار بىر ئالىي مەكتەپنىڭ ئلقۇتقۇچىالر باشقارمىسىنىڭ مۇ 11ئەلدە 
ھەمدە تلختىماي ئۇ يەر، بۇ يەرلەرگە بېرىپ لېكسىيە سۆزلەيدىغان بللغاچقا، ئۇنىڭ كۈنى بەك 

ئاپرېل كۈنى -11ياسىر قازى مۇشۇ ئالدىمىزدىكى . ئالدىراش ئۆتىدىغانلىقىغا گەپ كەتمەيدۇ
ەن، ھەمدە بىر نلرەېگىيىنىڭ ئەڭ شىمالىدىكى بىر مەسچىتكە بېرىپ، جۈمە نامىزىغا قاتنىشىدىك

 . لېكسىيە سۆزلەيدىكەن
 

ئۇ : مەن ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىلىرىنى ئاڭالش جەريانىدا تېخى تۈنۈگۈن مۇنداق بىر ئىشنى بىلدىم
ئۆزىنىڭ دوكتلرلۇق دىسسېرتاتسىيىسى ئۈچۈن ئېلىپ بارغان تەتقىقات ئىىىن تەيمىيەھ ئۈستىدە 

ئىىىن تەيمىيەھ »ن تەيمىيەھنى تىلغا ئېلىپ، ئۇ ئۆزىنىڭ لېكسىيىلىرىنىڭ بىرىدە ئىىى. ئىكەن
دېگەنگە ئلخشاش بىر جۈملە سۆزنى قىلىپ ئۆتۈپ « گېپىدە چىڭ تۇرۇش بىلەن داڭ چىقارغان ئۆز

دېمەك، ياسىر قازى ئىىىن . مەن كېيىنچە ئۇ لېكسىيىنىڭ مەزمۇنىنىمۇ تلنۇشتۇرىمەن. كەتتى
للغاچقا، ئۇنىڭ ئىىىن تەيمىيەھگە ئادىل ەە تەيمىيەھنى يالى ئۇنىۋېرسىتېتىدا تەتقىق قىلغان ب

مەن بۇ جەھەتتىكى ئىشالردىن . ئىلمىي ھالدا باھا بېرەلەيدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرۈشكە بللىدۇ
 .ەاقتىدا خەەەرلەندۈرۈپ تۇرىمەن-قېرىنداشالرنى ەاقتى

 
ئارىلىقىمىز بىر  ياسىر قازى ئامېرىكىنىڭ تېنىسى شتاتىدا، مەن بللسام كالىفلرنىيە شتاتىدا بللۇپ،

ئەگەر ئۇ ماڭا يېقىنراق يەردە بللغان بللسا، مەن ئۇنىڭ ھەممە . قانچە مىڭ كىللمېتىر كېلىدۇ
خۇدايىم بۇيرۇسا ماڭا ئۇنىڭ بىلەن بىر . لېكسىيىلىرىنى بىۋاسىتە ئاڭالشقا تىرىشقان بلالتتىم

 .مۇناسىۋەت ئلرنىتىش نېسىپ بلالر
 
 

 ڭ بىر بەلگىسى ھەققىدىكى يېڭى خەۋەرزامان ئاخىرىنى: قوشۇمچە مەزمۇن
 

ئالىمالرنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستان  BBCشىركىتى  ىيەدېئاپرېل كۈنى ئەنگلىيىنىڭ م-3يىلى -3114
يىل بۇرۇن مەەجۇت بللۇپ، كېيىن يلقاپ كەتكەن بىر  235111قۇملۇقىنىڭ ئلتتۇرىسىدىن بۇنىڭدىن 

مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن . ىقىنى خەەەر قىلدىخىل پىلنىڭ ناھايىتى چلڭ چىشىدىن بىرىنى بايقىغانل
بۇ بىر . تىكى ئۇچۇر تېمىغا تۆەەندىكى ئۇچۇرنى چىقىرىپ قليدى« Facebook»ياسىر قازى ئۆزىنىڭ 

ەاقتىدا يەتكۈزۈپ قليۇش  ئۆزقىزىقارلىق تېما بللغاچقا، بۇ خەەەرنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشالرغا 
 :ىگە كىرگۈزۈپ قليدۇممەقسىتىدە، مەن ئۇنى مەزكۇر ماقال

 
قىيامەت كۈنىنىڭ : مۇنداق پەرەز قىلغان( ەەسەللەم ئەلەيھى سەللەالھۇ مۇھەممەد)پەيغەمىىرىمىز »

بۇنى ھەزرىتى مۇسلىم )بەلگىلىرىنىڭ بىرى، ئەرەب زېمىنىنىڭ يېشىللىق بىلەن دەرياالرغا قايتىشى 
زېمىن قەدىمكى بىر زامانالردىمۇ شۇنداق  بللۇپ، ئۇ( ھەدىسىدە تەسۋىرلىگەن( Saheeh) ھىەھئۆزىنىڭ س

ئەرەبلەر ئەرەب زېمىنىنىڭ قەدىمكى بىر زامانالردا كىشىنى مەپتۇن قىلىدىغان تۈسكە ئىگە ەە . ئىدى
مۇنىەت تۇپراق بللۇپ، ئۇنىڭدا دەرياالرنىڭمۇ مەەجۇت بللۇپ باققانلىقىنى ئليالپ باقمىغان بللغاچقا، 

بۇ خەەەر قەدىمكى بىر زامانالردا ئەرەب . شى مۇمكىنۇللرلىق خەەەر بئۇالر ئۈچۈن بۇ بىر ھەيران قاال
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قۇملۇقىنىڭ بىر كىشىنى مەپتۇن قىلىدىغان يېشىل ەە زور مىقداردىكى سۈيى بار بىر زېمىن 
 «.دېمەك، بۇ ئىشتا ئالالھ بىلەن ئۇنىڭ ئەلچىسى ھەقنى سۆزلىگەن. ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 
 

ىن سلرىماي، مەنىەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تلرغا چىقارسىڭىز، كىمدبۇ ماقالىنى ھېچ
بۇ ماقالە بارلىق . ياكى ئېلكىتابقا ئلخشاش باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بللۇەېرىدۇ

 .ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ
 
 
 

 :پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى
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models-of-islamic-fanaticism-and-terror/ 
 
[4] Tusk clue to Saudi desert's green past, April 2, 2014 
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سېنتەبىر كۈنىدىكى لېكسىيىسىنىڭ بىر قانچە -1يىلى -3112ياسىر قازىنىڭ : رەسىملەر
 كۆرۈنۈشلىرى
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