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  ھهقىقهت بىلهن باتىلنى ئایرىغان زامان

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-09ئاینىڭ -01یىلى -2009

دۇرۇتــالر  ســانا، پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمغا -ئىمــام ئــالالھ تائاالغــا ھهمــدۇ 

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

 : یۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئېزىلىۋاتقــان مۇســۇلمانالر بىــلهن بىــر ســهپته تــۇرۇپ ئۇالرغــا بــارلىق        "

دېـگهن  " ئىمكانىیهت بىلهن یاردەمدە بولۇش دىنى ۋە ئىنسانىي بۇرچىمىزدۇر

  : مهزمۇندا مۇنۇالرنى تهۋسىیه قىلدى

ــۇڭالر   ــدىن قورق ــۇلمانالر ئالالھ ــى مۇس ــكارا! ئ ــالالرد  -ئاش ــى ھ ــۋا مهخپ ا 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

ئىســـالم دىنـــى ئىنســـانالرنى جىســـمانى ۋە روھىـــي جهھهتـــتىن یـــۇقىرى   

ــۈردى  ــهۋىیىگه كۆت ــدى ئ.س ــى ئولۇغلى ــى ۋە قهلبىن ــدىلىق  . هقل ــى، پای یاخش

بهلكـى ئـالالھ   . زىیانلىق نهرسـىلهرنى چهكلىـدى  . نهرسىلهرنى ھاالل قىلدى

  :ئىنسانالرغا ئوچۇق خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى

سـېنى مهرھهمهتلىـك پهرۋەردىگارىڭغـا ئاسـىیلىق قىلىشـقا      ! ئى ئىنسان «

ى بېجىـرىم، قـامىتىڭنى تـۈز    نېمه ئالدىدى؟ ئـۇ سـېنى یـاراتتى، ئهزالىرىڭنـ    

  )ئىنفىتار سۈرىسى(»سېنى ئۇ خالىغان شهكىلدە قۇراشتۇردى. قىلدى

ئالالھ مهخلۇقلىرى ئارىسىدىن ئىنساننى تـالالپ مهرتىـۋە، شـهرەپ، پهزىـلهت     

ئىنسـانالرغا تـوغرا یـولنى كۆرسـىتىش ئۈچـۈن پهیغهمبهرلهرنـى       . ئاتا قىلدى
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ۇ دەرىجىدە ئۇلـۇغ قىلغـان ئىنسـاننى    ئالالھ ب. كىتابالرنى چۈشۈردى. ئهۋەتتى

ئالالھنىــڭ . ئــالالھ تاشــالپ قویىــدۇ دەپ ھــېچ ئىنســان گۇمــان قىلمىســۇن

ــۇن     ــان قىلمىس ــۈن بېرىشــتىن گۇم ــرىش ئۈچ ــاب بې ــان ھېس ــدىغا ھام . ئال

ھهقىقىي مۆمىنلهر باشقا دىنـدىكى ئىنسـانالردىن نىشـان بىرلىكـى، مهنـبه      

دىلىككه ئىـگه بىـر ئىمتىیـازدا    ئاالھى بىرلىكى ۋە ئالالھنىڭ بىرلىكىدەك 

  .پهرقلىقتۇر

بۇ ھهقىقهتنى ھېس قىلغان كىشى ئۈچۈن ئىسالم دىنىدىن باشـقا چىقىـش   

ئىسالم دىنىنـى دەۋا قىلغـۇچىالر، دىنـى ئهھكامالرغـا تولـۇق      . یولى بولمایدۇ

ــوران. ئهمهل قىلىشــى تهلهپ قىلىنىــدۇ ــانچه دەھشــهتلىك ۋە  -ب چــاپقۇنالر ق

دىــن ئهھلــى قــانچه    . ســالم دىنــى یىقىلمایــدۇ   قورقۇنچلــۇق بولســىمۇ ئى  

ئىســـالم دىنـــى . چارچىمایـــدۇ" دىـــن"چارچـــاپكهتكهن تهقـــدىردىمۇ یهنىـــال 

قۇیاشـمۇ مىلیـونالرچه   . ئىسالم دىنـى خـۇددى قۇیاشـقا ئوخشـاش    . قېرىمایدۇ

ــۇرۇپ        ــته ئولت ــۈپ غهرب ــهرقتىن كۆتۈرل ــپ، ش ــۇر چېچى ــرى ن ــن بې یىلالردى

دىـن دۈشـمهنلىرى بـۇ    . قـالغىنى یـوق  كېلىۋاتقان بولسىمۇ نـۇرى ئـاجىزالپ   

ئۇلــۇغ دىننــى یــوقىتىش، ئــاۋازىنى بوغۇشــقا تىرىشســىمۇ ئىســالم نــۇرى ھهر  

دۈشمهنلهر قاچـانال ئـۇرۇش ئـوتىنى یاندۇرسـا ئـالالھ ئـۇ       . ۋاقىت پارالپ تۇرىدۇ

  .ئوتنى ئۆچۈرۈپ تۇرىدۇ

مـگه  ئهله-یېقىنقى ئهسىرلهر تارىخىغا قارایدىغان بولساق، ئۆز زېمىنىـدا دەرد 

دۇچ كهلــگهن، زالىمالرنىــڭ زوراۋانلىقىغـــا، دۈشــمهنلهرنىڭ خىرىســـلىرىغا    

 .ئۇچرىغانالر مۇسۇلمانالر ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز

ھهقىقىي مۇسۇلمان، مۇسۇلمانالرنىڭ بېشـىغا كهلـگهن مۇسـىبهتلهرگه ھهر    

ــۇنۇش      ــولىنى س ــاردەم ق ــۇم قېرىنداشــالرغا ی ــدا مهزل ــداق قىلغان ۋاقىــت قان
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ــدۇ توغرىســىدا پى قاچىســى  چــۈنكى دەرد ئهلهم . كىــر قىلىشــتىن زېرىكمهی

ــتىن    ــۆچمهنلىكلىرى ھهرتهرەپ ــاداۋەت، ئ تولــۇپ تاشــقاندۇر، دۈشــمهنلهرنىڭ ئ

قـایغۇ، ئهلهملىرىمىـز شـۇنچه كـۆپ،     -غهم. كهلگهن بولۇپ، قاچا تولسا تاشىدۇ

كۆز یاشـلىرىمۇ ئـارىیهت   . زارە ئۆلۈكنى تىرىلدۈرمهیدۇ-ئېغىر بولسىمۇ یىغا

ــلىگه  . نمایـــدۇئېلى ــىنى ئهسـ ــلىنىش یوقالغـــان نهرسـ ــایغۇرۇپ، ئهپسۇسـ قـ

ئهلهمنــى یهڭگىللىــتىش یولىــدا ئهمىلــى    -لــېكىن دەرد. كهلتۈرەلمهیــدۇ

ــۇ ھهقــته  . ھهركهت قىلىشــتىن باشــقا یــول یــوق  ئهمىلــى ھهرىكهتنىــڭ  ب

باشلىنىشى ئالالھنىڭ كىتابى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ سـۈننىتىگه  

بــــۇ ھهقــــته ئىســـالم ئــــۈممىتى ھهقىقىــــي  . ىـــدۇ قـــایتىش بىــــلهن بول 

قېرىنداشلىقنى ئۆزلهشتۈرۈپ، ھهقنى ھهق بویىچه، بـاتىلنى باتىـل بـویىچه    

مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى زامان مهغلـۇبىیهتلىرى  . بىتهرەپ قىلغاندا بولىدۇ

ھهمــدە . ئۈســتىدە ئویلىنىــپ كۆرىــدىغان بولســاق، ھهیــران قــاالرلىقى یــوق

بهلكـى بـۇ مۇســۇلمانالردىكى   . سـادىپىلىقمۇ ئهمهس ئاخىرسـىز تا -مـۇقهددىمه 

خاتالىق، تهڭپۇڭسـىزلىق، ھهقىقىـي مهیدانـدا ئۆزىنىـڭ مهسـئۇلىیىتىنى      

مۇسـۇلمانالر قاچـانكى دىنـدىن    . تونۇمىغانلىقتىن بولغانلىقىـدا شـهك یـوق   

قۈۋۋەتتىن یىراقالشتى، ئـۆز ئـارا یاردەملىشـىش روھىنـى     -یىراقالشتى، كۈچ

  .ىڭ خىرىسلىرىغا یولۇقۇشقا باشلىدىیوقاتتى دۈشمهنلىرىن

مىكىـر  -دىن دۈشـمهنلىرى مۇسـۇلمانالرغا قارىتـا تىنچلىـق ۋاقتىـدا ھىـله      

ئۇرۇش ۋاقتىـدا رەھىمسـىزلهرچه قـاتتىق قوللـۇق     . بىلهن مۇئامىله قىلدى

قوپــاللىق قىلغانــدا . تىنچلىــق ۋاقتىــدا تۇیــدۇرماي زەھهر ســالدى. قىلـدى 

  .یاۋایىالرچه مۇئامىلىدە بولدى

  . یۇقىرىقى مۇقهددىمىلهر قهلبىمىز تولۇپ تاشقانلىقى ئۈچۈن ئېیتىلغاندۇر
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ــدىغان بولســاق؛     ــالغا ئالى ــۋاللىرىنى مىس ــۇلمانالرنىڭ ئهھ ــازىر بهزى مۇس ھ

ــا      ــاالم مېراجغ ــبهر ئهلهیھىسس ــى، پهیغهم ــۈنجى قىبلىس ــۇلمانالرنىڭ ت مۇس

  . چىققان ئورۇن، ئۈچىنچى ھهرەم بولغان پهلهستىن

  . گه باش ئهگمهیدىغان بېشى ئۈستۈن پهلهستىندۈشمهن! شۇنداق

. مۇســـــۇلمانالرنىڭ كىملىكىنـــــى بهلگىلهشـــــته نۇقتىلىـــــق مهركهزدۇر

پهلهستىن مهسىلىسى دۇنیانىڭ بـارلىق جایلىرىـدا ئىنسـانالرنىڭ قىزىـق     

بـۇ مـۇقهددەس زېمىـن تـارىختىن بىــرى     . نۇقتىسـى بولۇۋاتقـان بىـر مهسـىله    

ــتى   ــلهن خرىســ ــكىرى بىــ ــالم لهشــ ــارەت  ئىســ ــۇدىالردىن ئىبــ یان ۋە یهھــ

ــگهن    ــۇپ كهل ــۈچ سېلىشــتۇرۇش نۇقتىســى بول . مۇســتهملىكىچىلهرنىڭ ك

مۇســـۇلمانالر پهلهســـتىننى فهتھـــى قىلىـــپ غهلىـــبه تهنتهنىســـى بىـــلهن 

چۈرى، كىچىك باال -تاراچ قىلمىغان، قېرى-قان تۆكمىگهن، تاالن كىرگهندە 

ئــۆمهر ئىبنـى خهتتابنىــڭ  بهلكـى ئــۆز ۋاقتىـدا   . ۋ ە ئایـالالرنى ئۆلتــۈرمىگهن 

مهشــھۇر خىتاپنامىســىنى ئوقۇغــان كىشــى ئىســالم خهلىپىســى ئۆمهرنىــڭ  

بـۇ خىتابنـامه زەپهر   . ھهقىقىي ئادالهت، ئىنساپ، كهچۈرۈمچانلىقىنى كۆرىدۇ

ــدىكى      ــان تهرەپ ئوتتۇرىـــ ــۇب بولغـــ ــلهن مهغلـــ ــۇن بىـــ ــان قوشـــ قازانغـــ

ىن ئىبـارەت  ئهھلـى سـهلىبالر پهلهسـتىند   . مۇخالىپهتچىلىككه ئىشهنمهیدۇ

مۇقهددەس زېمىننى بىر قانچه ئهسىردىن كېیىن ئىشـغال قىلغانـدا ئهھلـى    

سهلىب قوشـۇنىنىڭ قومانـدانى جهڭنـى شـۇنداق سـۈپهتلىگهنكى، ئۇالرنىـڭ       

ئاتلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىدىن ھاسىل بولغان قان دەریاسىنى كېچىـپ  

ــۆتكهنمىش ــلهن   . ئ ــىیلىك بى ــۇنداق ۋەھش ــۇنلىرى ش ــهلىب قوش ــى س  ئهھل

ــېھىتلهرنىڭ ســانى      ــانكى، بهیتۇلمۇقهددەســتىكى ش ــق قىلغ قىرغىنچىلى

ــكهن  ــوغرا بىــر ئهســىر  . ئونمىــڭ كىشــىدىن ئېشــىپ كهت شــۇنىڭدىن توپت
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ھېتتىن " كېیىن، مۇسۇلمانالر قوشۇنى ساالھىدىن ئهییۇبى قوماندانلىقىدا 

مۇسـۇلمانالر غهلىـبه   . دەپ تونۇلغان مهشھۇر جهڭدە غهلىـبه قىلىـدۇ  " جېڭى

ــدۇ  تهنتهن ــكه كىرى ــلهن بهیتۇلمۇقهددەس ــى بى ــدۇ،   . ىس ــان تۆكمهی ــېكىن ق ل

بهیتۇلمۇقهدەستىكى بارلىق ئىنسـانالرغا ئـادالهت، كهچۈرۈمچـانلىق بىـلهن     

. بۇ ھهقىقهتنى غهربلىك تـارىخچىالر ئېتىـراپ قىلغانـدۇر   . مۇئامىله قىلىدۇ

یېرىمىـدا قـارىغۇالرچه ۋەھشـىیلىك    -2ئۇندىن كېیىن ئـۆتكهن ئهسـىرنىڭ   

زىیونىزىمچى جۇھۇتالر مۇسـۇلمانالر ھهققىـدە ئىنسـانىیهت تارىخىـدا      بىلهن

یىلقــى -1948بــۇ. كـۆرۈلمىگهن ۋەھشــى قىرغىنچىلىقالرنـى ســادىر قىلـدى   

قىرغىنچىلىــــق بولــــۇپ، قهتلىئامنىــــڭ ئېغىرلىقــــى، جىنایهتنىــــڭ     

مىڭـــدىن ئـــارتۇق پهلهســـتىنلىكتىن 800ۋەھشـــىلىكىدىن پهلهســـتىندە 

ــالغىنى  ــم 160قېپق ــدىن ئاش ــدىغان   . ىغانمىڭ ــران قالدۇرى ــاننى ھهی ئىنس

ئاجایىپ بىر ئىش شۇكى، ئهنه شۇ قىرغىنچىلىق، قهتلىئام جىنایىتىنىڭ 

نوبىـل تىنچلىـق مۇكاپاتىغـا    " ئادەم قاسسىپى"باش جىنایهتچىسى بولغان 

ــېمه   . ئېرىشــىدۇ ــاقىلالر چىــدىماس دۈشــمهنلهردە تىنچلىــق ئېڭىنىــڭ ن ئ

ــرە  ــى كېـــ ــى بىلىۋېلىشـــ ــى یاخشـــ ــان  . كئىكهنلىكىنـــ ــازىرقى زامـــ ھـــ

مهدەنىیىتىـدىكى ھهربـى ۋولقــان ئاساسـلىق ئىســالم دۇنیاسـىنى ئۆزىنىــڭ     

سىیاسىي، ئىقتىسادى، ھهربى تاجاۋۇزلىرى سهۋەپتىن مۇستهملىكه قىلىپ 

ئاتالمىش دۇنیا جامائهتچىلىكى، خهلقئـارا قـانۇنالر ئىنسـانىیهتنىڭ    . كهلدى

ــۇ   ــا تۇرس ــگه كاپالهتلىــك قىلىــش ئۇیاقت ــا شــېرىك  بىخهتهرلىكى ن تاجاۋۇزغ

بولۇپمۇ ئىش مۇسۇلمانالرغا ئاالقىلىك بولغاندا كۈچلۈك دۆلهتـلهر  . بوپقالدى

بۇنىـڭ  . داۋاملىق مۇسۇلمانالرغا قارشى زوراۋان تهرەپكه یان بېسـىپ كهلـدى  
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ــلىتىلىۋاتقان    ــته ئىش ــىزلىك كېڭهش ــالىنى خهۋپس ــى مىس ــۇ "ئهمىل " ۋېت

  .سھوقۇقلىرىدىن كۆرۈۋالماق ئانچه قېیىن ئهمه

شۇ ھهقىقهتنى بىلىـش كېرەككـى، جهڭـدە غهلىـبه قىلىـش یـاكى مهغلـۇب        

بولۇش ئـۆلچىمى قوشـۇن سـانىنىڭ كـۆپلىكى، كۈچىنىـڭ زورلـۇقى بىـلهن        

بهلكــى مۇســۇلمانالرنىڭ مهنىــۋى كــۈچى، دىلىــدىكى ئىمــانى   . ئۆلچهنمهیــدۇ

. ماددىي كۈچ تهڭپـۇڭلىقى ھهقىقىـي ئـۆلچهم بواللمایـدۇ    . بىلهن ئۆلچىنىدۇ

ا نهزەر سالساق، بهدىر ئۇرۇشـىدا مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانى ئـاز بولىشـىغا      تارىخق

ھـۇنهیىن ئۇرۇشـىدا بولسـا مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانى      . قارىماي غهلىبه قىلغـان 

  . كۆپ تۇرۇقلۇق مهغلۇب بولغان

ھـــازىرقى مهســـىله غهززىـــدىكى قېرىنداشـــلىرىمىز ئۈســـتىگه قىلىنغـــان 

ېتىمقـى زوراۋانلىـق ، قهتلـى ئـام     جۇھۇتالرنىڭ ۋەھشى تاجاۋۇزى بولۇپ، بۇ ق

جىنایىتىنى توختىتىش ئۈچـۈن، غهززىـدىكى قېرىنداشـلىرىمىزنى بـارلىق     

ئىمكانىیىتىمىز بىلهن مهیلـى ھـاكىم مهیلـى مهھكـۇم، خهلـق ئاممىسـى،       

ئۆلىماالر، مۇتهپهككۇرالر ۋە ھهرتهبىقه ئىنسانالر بىردەك تاقابىـل تۇرمىسـاق،   

كهممهل یــاردەم قــولىمىزنى ســۇنۇپ   غهززىــدىكى قېرىنداشــلىرىمىزغا مــۇ  

ــاۋۇزىنى توسۇشـــقا ئاتالنمىســـاق ئالالھنىـــڭ   دۈشـــمهنلهرنىڭ ۋەھشـــى تاجـ

ــایمىز  ــئۇلىیىتىمىزدىن قېچىـــپ قۇتۇاللمـ ــدىكى مهسـ ــدىكى . ئالدىـ غهززىـ

قېرىنداشلىرىمىزنى ماددى ۋە مهنىۋى تهرەپلهردىن مۇكهممهل قولالپ یاردەم 

  .بېرىشىمىز ۋاجىبتىنمۇ ئۆتۈپ پهرزدۇر

ــ ــدۇ  ب ــۇل قىلىنمای ــداق بىــر مۇســۇلماننىڭ ئۆزرىســى قوب . ۇ قېــتىم ھېچقان

ئـاخىرەتتىكى  -ھورۇنلۇق قىلىپ، بىپهرۋالىق قىلىپ ئولتۇرساق بىز دۇنیا

ئالالھنىڭ ئالدىدا یـۈزىمىز  . یاشاش ھهققىمىزنى یوقىتىپ قویغان بولىمىز
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ــدۇ ــا    .قالمای ــایالر، ھهتت ــقهت كــۈنلهر، ئ شــۇنى بىلىشــىمىز كېرەككــى، ھهقى

-گهرچه بهزىـدە بـوران  .ىلالرنىڭ ئۆتىشى بىـلهن چىرىمهیـدۇ ۋ ە یوقالمایـدۇ   ی

ھېچقاچان ناھهق ھهق، ھهق . چاپقۇنغا یولۇقسىمۇ یهنىال مۇستهھكهم تۇرىدۇ

پهلهكنىــڭ چهرخــى ئایلىنىــپ ھهقســىزلهر  . نــاھهق بولــۇپ قــالغىنى یــوق 

قى باشقىالرنىڭ زېمىنىدا دۆلهت قۇرىۋالغان بولسىمۇ ھهق ئىگىسىنىڭ ھهق

  !. بۇنىڭ بىلهن كۆمۈلۈپ كېتهرمۇ؟ یاق بۇ مۇمكىن ئهمهس

بوۋىلىرىمىزمۇ شـۇنداق مۇسـىبهتلهرگه دۈچ كهلـگهن، یهنىـال ئورنىـدىن      -ئاتا

ــان ــیىن      . تۇرغ ــدىن كې ــپىگه قایتقان ــالالھ تهرى ــپ ئ ــالھ قىلى ــۆزىنى ئىس ئ

ئۇچار قۇش قانچه ئېگىـز ئۇچسـۇن ھامـان ئۇچقـان     . ھوقۇقىنى قولىغا ئالغان

  .كېچىنىڭ كۈندۈزى بارلىقىدا شهك یوقتۇر. چۈشمهي قالمایدۇیېرىگه 

ئـالالھ ئـۆزى خالىغـان ئىشـنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقا       « : ئالالھ مۇنـداق دەیـدۇ  

-21سـۈرە یۈسـۈف   » قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى بۇنى ئۇقمایـدۇ  

 ئایهتنىڭ بىر قىسمى

. ممـۇل ئاتـا قىلسـۇن   تهھه-ئالالھ غهززىدىكى مۇسۇلمانالرغا نۇسـرەت، سـهبرى  

-ھهددىــدىن ئاشــقان زالىــم جوھــۇتالرنى یهر بىــلهن یهكســان قىلىــپ دۇنیــا 

 .ئاخىرەتته خار قىلسۇن ئامىن


