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ئىنسانىیهت دۇچ كېلىۋاتقان مهسىلىلهرنى دىئالوگ بىلهن ھهل 

  قىلىشنىڭ ئهھمىیىتى توغرىسىدا

    
  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-14ئاینىڭ -11یىلى  - 2008

دۇرۇتــالر  ســانا، پهیغهمـبهر ئهلهیھىسســاالمغا  -تائاالغـا ھهمــدۇ  ئىمـام ئــالالھ   

ــان     ــۈن یىغىلغـ ــامىزى ئۈچـ ــدە جۈمهنـ ــیىن ھهرەمـ ــدىن كېـ ــۇپ بولغانـ ئوقـ

  : یۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ــرىگه      " ــر بى ــى بى ــیهت ۋە سىیاس ــن مهدەنى ــىلىرى دى ــان كىش ــازىرقى زام ھ

ــداق بىــر دىــ    ــدا یاشــاۋاتىدۇ، ھېچقان ــكهن بىــر زامان ــاكى كىرىشــىپ كهت ن ی

مىلـلهت دۇنیــا قىیىنچىلىقىنــى یــالغۇز ھهل قىلىــپ كېــتىمهن دېیىشــى  

ئورتاق ھهل  قىیىن، ئۇنداق ئىكهن ئىنسانىیهت دۇچ كهلگهن مهسىلىلهرنى 

دېـگهن مهزمۇنـدا تۆۋەنـدىكى تهۋسـىیه لهرنـى      " قىلىش ئېھتىیاجى تۇغۇلىدۇ

  :قىلدى

ــۇڭالر   ــدىن قورق ــۇلمانالر ئالالھ ــى مۇس ــكارا! ئ ــى ھــ  -ئاش ــۋا مهخپ الالردا تهق

ــالر ــا   ! قىلىڭ ــاننى دۇنی ــق ئىنس ــت  -تهقۋادارلى ــاخىرەتته بهخ ــائادەتكه -ئ س

ئالالھ بۇیرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسـقان ئىشـالردىن   . ئېرىشتۈرىدۇ

  .یىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

بىز ئۆزگىرىشلهر كۆپ بولۇۋاتقان، دىنى، مهدەنىـي، ئىقتىسـادى ۋە سىیاسـىي    

خهلقئـارا  . سىلىلهر بىر بىرىگه كىرىشپ كهتكهن بىر زاماندا یاشـاۋاتىمىز مه

ــى،      ــىپ كېتىش ــرىگه كىرىش ــدىلهرنىڭ بىربى ــاردى كهل ــاالقه، ب ــات  ئ مهلۇم

بایلىقىنىڭ ھهیران قاالرلىق دەرىجىدە تهرەققىي قىلىشـى، ھهرقانـداق بىـر    
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دىن ئهھلىنىـڭ دۇنیـا قىیىنچىلىقىنـى یـالغۇز ھهل قىلىـمهن دېیىشـىگه       

ــۇرۇپ     ــارلىق تهرەپ بىــردەك ئولت ــا قىیىنچىلىقىنــى ب ــدۇ، دۇنی ــول قویمای ی

ــرەك   ــزدەش كې ــولى ئى ــۈركىلىش،   . چىقىــش ی ــارا س ــیهتلهر ئ ــنالر، مهدەنى دى

ــر  ــك، بى ــلىقى   -ئۆچمهنلى ــول قویۇلماس ــقا ی ــتۈنلۈك تالىشىش ــدىن ئۈس بىرى

  . كېرەك

مۇشـىغا  ئهھۋال بۇنداق ئىكهن دۇنیا رەھبهرلىرى، ئاقىلالر ھازىرقى زامان تۇر

ــان        ــایه نىش ــتىدا غ ــى ئاس ــاللىق روھ ــۈزۈپ، رېئ ــى ت ــول خهرىتىس ــق ی الیى

ــئۇلىیهت     ــدىكى ئۆزگىرىشــلهرگه الیىــق مهس خهرىتىســىنى ســىزىپ جاھان

گىلوباللىشىش تۈزۈمىنى باشقىالرغا تـېڭىش،  . تۇیغۇسى بهرپا قىلىش الزىم

 باشــقا بىــر مىللهتنىــڭ ھایــات مــودېلىنى زورالش، باشــقىالرغا ئالــدىن باھــا 

بېرىشتهك ئىشالر ھهممىسى ئورتاق چۈشـهنچه ھاسـىل قىلىـش ئـارقىلىق     

ئۇنداق بولغاندا ئىنسانىیهتنىڭ ھهقىقىي سۈرىتى . ھهل قىلىنىشى كېرەك

یاخشـىلىق ۋە تهقـۋا ئۈسـتىدە ھهمكـارلىق پرىنسـىپى       ئوتتۇرىغا چىقىـدۇ،  

چ مهسىیهت، زۇلۇم، تاجاۋۇزلۇققا قارشـى كـۈ  -گۇناھ. ئۈچۈن مهیدان ئېچىلىدۇ

تىنچلىــق ئىچىــدە یاشــاش، ئىنســانىي ئورتــاقلىق . بىرلىكــى تۇرغۇزىلىــدۇ

ــانىیهتكه      ــڭ ئىنس ــدىللىق، ئالالھنى ــش، مۆتى ــایهن قىلى ــى نام تهرەپلىرىن

قویغان دىن، تىل، ئىرق ئوخشاشماسلىق قانۇنىیىتى، ئىنسانىي ئورتاقلىق 

  .مهنپهئهتى چۈشهنچىسىنى چوڭقۇرالشتۇرۇش مۇھىمدۇر

دىئــالوگ ئىنســانىیهت تۇرمۇشــىنىڭ ئاساســى، ســاماۋى دىنالرنىــڭ بىــر        

ــىپىدۇر  ــڭ پرىنســ ــورۇقى، پهیغهمبهرلهرنىــ ــارا . یولیــ ــىلهرنىڭ ئۆزئــ كىشــ

ــنىڭ      ــاقالپ قېلىش ــارىلىقنى س ــۇش، ئ ــالوگ، تونۇش ــى دىئ ئىختىالپلىشىش

دىئـــالوگ پهقهتــــال ســـۆھبهتكه چـــاقىرىش ئهمهس بهلكــــى    . ئاچقۇچىـــدۇر 
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. ۈللهندۈرۈش ئۈچۈن رىقابهتكه چۈشـۈش دېمهكتـۇر  ھهمكارلىق ۋە جاھاننى گ

ــدۇ، بىرلىشــىش ۋە     ــارقىلىق قارشــى تهرەپنــى چۈشــهنگىلى بولى ــالوگ ئ دىئ

دىئـالوگ ئـارقىلىقال   . ئایرىلىش نۇقتىلىرىنى مۇئهییهنلهشتۈرگىلى بولىـدۇ 

دىئــالوگ دېــمهك پىكىــر، . ھهمكــارلىق نــۇقتىلىرىنى بهلگىــلهش مــۇمكىن

شـۇنداق قىلغانـدا   .ەت ئالماشـتۇرۇش دېمهكتـۇر  مهلۇمات، ھهقىـقهت ۋە ماھـار  

ئىنســانالر ئارىســىدىكى ئىنســانىي ئورتــاقلىق چۈشهنچىســىنى مېڭىــدە      

باشـــقىالر بىـــلهن جېدەللهشـــكهندە یاخشـــى . چوڭقۇرالشـــتۇرۇش مـــۇمكىن

ھهقىقىــي . مۇئامىلىــدە بولۇشــتهك ئىســالم پرىنســىپى ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ 

هن ئالــــدىن ھۆكــــۈم پىشــــقان دىئــــالوگ باشــــقىالرنى چۈشــــىنىش بىــــل

چىقارماسىلىق بىلهن، ئادالهتتىن ئىبارەت ئورتاق پرىنسىپىنى قوللىنىش 

  .بىلهن نامایهن بولىدۇ

مۇسۇلمانالردىكى دىئـالوگ پرىنسـىپى بولسـا، ئـالالھ ۋە ئالالھنىـڭ رەسـۇلى       

مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا بولغان ئىمانى، رەسـۇلۇلالھ ئهلهیھىسسـاالمنىڭ   

  .لىغا نهزەر سېلىش بىلهن بارلىققا كېلىدۇمۇبارەك تهرجىمىھا

دىئالوگ نېمه ئۈچـۈن ئىنسـانىي ھهقلىرىـدىن مهھـرۇم، زۇلۇمغـا ئۇچرىغـان       

مىللهتلهرنىـــڭ ھهق ھوقــــۇقىنى تهلهپ قىلىشـــنى مــــۇداپىئه قىلىــــش   

ــش      ــۆرەش قىلى ــى ك ــا قارش ــۈن باتىلغ ــۇن؟ ھهق ئۈچ ــارقىلىق باشالنمىس ئ

دىئـالوگ ئېسـىل ئهخالقنــى   ئـارقىلىق بولمىسـۇن؟ بىـز تهلهپ قىلىـدىغان     

ــۇرۇش،      ــى ت ــا قارش ــاقىرىش، زۇلۇمغ ــىلىققا چ ــا، یاخش ــارقىتىش، تىنچلىقق ت

  .بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش، ئهسهبىیلىكنى یوقۇتۇش ئۈچۈندۇر
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ئىنسانىیهت ئوتتۇرىدا چىقىشىپ یاشاش، ئۆزئارا ھهمكارلىق ئاساسىي غـایه،  

بىزنىڭ ئۆزگهرمهس . دۇمۇستهھكهم ئهقىدىدىن ۋاز كېچىش بهدىلىگه بولمای

پىرىنســـىپلىرىمىزغا نوقســـان  -پرىنســـىپىمىز بولغـــان دىنـــى قائىـــدە   

بىــز دىــنالر ئارىســىدا . یهتكۈزىــدىغان ئىشــالرنىڭ بولىشــى مــۇمكىن ئهمهس

. مهقســـىتىمىز ئـــۇ ئهمهس . ئـــایرىمىچىلىق قىلىشـــنىمۇ خالىمـــایمىز  

ــانلىق     ــىش، ئىنسـ ــدە ئورتاقلىشـ ــانىیهت مهنپهئهتىـ ــىتىمىز، ئىنسـ مهقسـ

ــۇم قىلىنىشــتىن توســۇش،    شــ ــانالرغا زۇل ــش، ئىنس ــۆرمهت قىلى هرىپىگه ھ

ــتۇر   ــى ھهل قىلىشـ ــانىیهتنىڭ قىیىنچىلىقلىرىنـ ــى ھهرەم . ئىنسـ ئىككـ

خادىمى ئوتتۇرىغـا قویغـان دىئـالوگ چۈشهنچىسـى تهدرىجـى ھالـدا تهرەققىـي        

. قىلىپ یهرلىك ساھهدىن ھالقىپ مىللهتلهر ئارا مىنبهرلهرگىچه ئۇالشـتى 

هقسهت ھهقنى ئۈستۈن قىلىـش، یاخشـىلىق ۋە ئـادالهت ئۈچـۈن     بۇنىڭدىن م

ھهمكارلىق ئېلىپ بېرىش، زۇلۇمغا قارشـى تۇرۇشـنى شـوئار قىلغـان ھالـدا      

باشقىالرنىڭ ئىسالمغا قارىتـا خاتـا چۈشهنچىسـىنى یوقىتىـپ ئىسـالمنىڭ      

  . ھهقىقىي روھىنى نامایهن قىلىشتۇر

ــتهھكهم تۇرغۇ   ــتىدە مۇســ ــى ھهق ئۈســ ــالالھ بىزلهرنــ ــۇنئــ ــۇم، ! زســ زۇلــ

ئـادالهتپهرۋەر ئىنسـانالر   . تهڭسىزلىككه قارشى ئاۋازىمىزنى ئۇستۇن قىلسۇن

  !. بىلهن چىقىشىپ ئۆتۈشنى نېسىپ قىلسۇن ئامىن


