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تېلېۋىزور قاناللىرىدا بېرىلىدىغان تىلېۋىزىیه 

    توغرىسىدا لىرىپهتىۋا

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-06ئاینىڭ - 02یىلى - 2009

دۇرۇتــالر  ســانا، پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمغا - ئىمــام ئــالالھ تائاالغــا ھهمــدۇ

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

  : یۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانغا

سۈننىي ھهمرا ئارقىلىق تېلېۋىزور قاناللىرىـدا بېرىلىـدىغان تىلېـۋىزىیه    "

دېگهن  "لىرى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا خهتهرلىك كرىزىس پهیدا قىلماقتاپهتىۋا

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىیهلهرنى قىلدى

ــۇڭالر   ــدىن قورق ــۇلمانالر ئالالھ ــى مۇس ــكارا! ئ ــۋا    -ئاش ــالالردا تهق ــى ھ مهخپ

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

ئالالھ بۇیرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسـقان ئىشـالردىن   . ئېرىشتۈرىدۇ

  .لۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇریىراق بو

ــۋىقات     ــۆپلىكى، تهشــ ــىلهرنىڭ كــ ــان ھادىســ ــۈز بېرىۋاتقــ ــانىمىزدا یــ زامــ

ســـاھهلىرىنىڭ رەڭـــدارلىقى، تېلېـــۋىزور قاناللىرىنىـــڭ ھهر ســـاھه ۋە ھهر 

ئېقىمدا ئىكهنلىكى، مـۇھىم ۋە خهتهرلىـك شـهرئى مهسـىلىلهرنى ئوتتۇرىغـا      

ىرى ئـارقىلىق ئالالھنىـڭ   چىقىرىش بىلهن بىر ۋاقىتتـا تېلېـۋىزور قانـالل   

بېرىش پـاجىئهلىرىنى كهلتـۈرۈپ    پهتىۋانامىدىن ئىمزا قویۇشتىن ئىبارەت 

. لىرى دەپمـۇ ئاتىلىـدۇ  پهتىـۋا الر تىلېـۋىزىیه  پهتىـۋا بۇ . چىقىرىشقا باشلىدى

بېــرىش شــهرتلىرى تولۇقالنمىغــان كــۆپلىگهن كىشــىلهر تېلېــۋىزور  پهتىــۋا

ســهۋىیىگه ئىــگه -تىن تــۈزۈك بىلىـم ئېكرانلىرىـدا ئولتۇرۇۋېلىــپ، شـهرىئهت  
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كۆرىنهرلىك  بولماستىن دىندا ئاساسى یوق پهتىۋاالرنى بېرىدىغان ئهھۋالالر 

ــلىدى  ــقا باشـ ــۆزگه چېلىقىشـ ــدە كـ ــهرىئهت  . دەرىجىـ ــۋالالر شـ ــداق ئهھـ بۇنـ

ــىدا     پهتىۋا ــۇلمانالر ئارىس ــاي مۇس ــتۇرۇپال قالم ــى خۇنۇكالش ــڭ رولىن لىرىنى

. بۆلۈنــۈش كهلتــۈرۈپ چىقــاردى رىــيپىكھهقىقىــي كرىــزىس پهیــدا قىلــدى، 

ــتىن    ــالىم تاللىماسـ ــىمۇ، ئـ ــدەك قىلسـ ــپهئهت بېرىۋاتقانـ ــكه مهنـ كۆرۈنۈشـ

ئىكرانالرغــا الیاقهتســىز ئالىمالرنىــڭ تهكلىــپ قىلىنىشــى قــاراپ تۇرۇشــقا  

ــئۇلىیهت   ــى مهس ــدىغان دىن ــاالل  . بولمای ــدە ھ ــان كهرىم ــالالھ قۇرئ ــارام -ئ ھ

ھهققىـدە بىـر قـانچه ئورۇنـدا      توغرۇلۇق ئېغىزىغا كهلگهننى سۆزلىمهسـلىك 

ــارقىلىق    ــل قىلىــش ئ ــایهتلهرنى نازى ــۋائ ــئۇلىیهتچانلىق   پهتى ــگهن مهس دې

  .تۇیغۇسىغا ئىگه كىشىلهرگه مهنسۇپ بىلىم ئىكهنلىكىنى كۆرسهتتى

الر دىننىــڭ پهتىــۋاقۇرئــان، ھهدىســتىن ئىبــارەت ئىككــى ئاساســقا تایانغــان  

ئــارقىلىق مىلــلهت  هتىــۋاپتـوغرا  . دۇرپهتىــۋاھهقىقىتىنـى كۆرســىتىدىغان  

ئـارقىلىق   پهتىـۋا ھهقىقىي توغرا . ئازغۇنلۇق، گۇمراھلىقتىن ساقلىناالیدۇ

بىلىـش  . ئىسالمنىڭ رەھىمدىللىق ۋە رەببانىي تهرەپلىرى نامـایهن بولىـدۇ  

مۇناســىپ، ئىنســانىیهتنىڭ كېرەككــى، شــهرىئهت ھهرزامــان ۋە ھهرماكانغــا  

  . ىگه بىر یىگانه دىندۇرالتىنى ھهل قىلىش كۈچىگه ئىشكۇبارلىق م

نىڭ نهقهدەر سـهزگۈر ۋە  پهتىۋابېرىش مهسئۇلىیىتىنىڭ ئېغىرلىقى،  پهتىۋا 

ــھۇر     ــان ئهڭ مهشـ ــدا تونۇلغـ ــالم تارىخىـ ــدىن ئىسـ ــك ئىكهنلىكىـ ھهیۋەتلىـ

ھهتتـاكى، بهزى  . بېرىشتىن ئىمكانقهدەر ئۆزىنى قاچۇرغـان  پهتىۋا ئالىمالرمۇ 

ئالىمالر مۇپتىلىق مهنسىپىدىن، قازىلىقتىن قېچىپ زىندانـدا یېتىشـنى   

ھازىرقى . بېرىش مهسئۇلىیىتىدىن ئهۋزەل كۆرگهن ئهھۋالالر مهۋجۇت پهتىۋا

ر، ژۇرنالال-قارایدىغان بولساق، تېلېۋىزور، گېزىت  زاماندا ئىسالم ئۈممىتىگه 
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ئىنتېرنېت تورلىرى ئارقىلىق شـهرىئهتكه مهنسـۇپ قىلىـپ بېرىلىۋاتقـان     

الرنىـــڭ ھېســـابتىن تاشـــقىرى كـــۆپلىكى، رەڭـــدارلىقى، كـــۆپلىگهن پهتىۋا

. الر قۇرئان ھهدىسـنىڭ روھىـدىن تولىمـۇ یىراقلىقىنـى كـۆرۈۋاتىمىز     پهتىۋا

ــاز ــوال مهكـــتهپ قارىســـى كـــۆرگهن  -ئـ ــان بهرگهن مۇپتىتـ الرنىـــڭ قاالیمىقـ

لىرى ئىچىدە پهقهتـال شهخسـى غهرەز، مهنمهنچىلىـك یوشـۇرۇلغانلىقى     ۋاپهتى

مىكىرلىـرى  -بۇنـداقالرنى تېلېـۋىزور قاناللىرىنىـڭ ھىـله    . چىقىپال تۇرىدۇ

ــداپ كهتــكهن بولىشــى مــۇمكىن    ئېكــرانالردا ســۆزلهپ كىشــىلهرنىڭ   . ئال

رنى الرنى باشقىالپهتىۋائۇالردىن ھهرخىل تېمىدا سوئالالرنى سورىشى، ئۇالرمۇ 

كهلمهس دەلىللهرنـى كهلتـۈرۈپ   -قىزىقتۇرىدىغان دەرىجىدە پهدەزلهپ كهلسه

سۆزلهشــلىرى ئۇالرنىــڭ ئۆزلىرىــدە مهغرۇرلــۇق پهیــدا قىلىــپ تېخىمــۇ        

نىـڭ زامـان ۋە ماكاننىـڭ    پهتىۋائـۇالر  . ئازغۇنلۇققا پېتىشقا سـهۋەپ بولماقتـا  

هزىــدە ئۆزگىرىشــىگه ماسلىشــىپ ئۆزگىرىــدىغانلىقىنى بازارغــا سېلىشــى، ب 

ــته      ــى جهمئىیهت ــۋاالرنى توقۇش ــىدا پهتى ــتۇرۇش باھانىس ــۈممهتكه ئاسانالش ئ

تىلېـۋىزىیه  . ھهرخىل پىتنىلهرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش بىلهن نهتىجىلهندى

لىرىنىــــڭ خهتهرلىــــك یېــــرى شــــۇكى، تىلېــــۋىزىیه قانــــاللىرىنى  پهتىۋا

-نى سـان الرنى ئاڭالیـدىغانالرنىڭ سـا  پهتىـۋا كۆرىدىغانالر كۆپ بولغاچقا بهزى 

ساناقسىز كۆپ بولۇپ ئۈممهت ئىچىدە گاڭگىراش پهیـدا قىلىشـى تهبىئىـي    

الر مۇپتىنىـڭ  پهتىـۋا تېلېۋىزور قاناللىرىـدا نهخ مهیـدان بېـرىلگهن    . ئهھۋال

ــوقىرى بولســىمۇ      ــن، بىلىــم سهۋىیىســى ی ــوقىرى، تهمكى ــانچه ی بىلىمــى ق

. اتـایىن ئالدىراشلىق، دىققهتسىزلىك تۈپهیلى خاتـالىقتىن خـالى بولىشـى ن   

ــدان بېــرىلگهن  ــۇكهممهل  پهتىۋانهخ مهی الرنىــڭ كۆپىنچىســىدە دەلىلنــى م

 پهتىـۋا سـورىغۇچىالر ئـۆزىگه    پهتىـۋا ھهتتا بهزى . كهلتۈرۈش مۇمكىن ئهمهس
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ئىزدەش ئۈچۈن سوئال سوراشتا ئۇستىلىق قىلىشى تۇرغان گهپ، سوئالنىڭ 

ــرىلگهن   ــا كۆرۈنۈشــلىرى ئۈســتىدە ئىزدەنمهســتىن بى ــۋا ســهۋەبى، ئارق  پهتى

یهنه كېلىـپ، ھهربىـر قانـال    . كۆپىنچه ھـالالردا خاتـادىن خـالىي بواللمایـدۇ    

بېرىشـى،   پهتىـۋا تېپىۋالغـان بولـۇپ، باشـقىالرنىڭ     مـۇپتى ئۆزىگه مهخسـۇس  

ئوخشـاش  . توغرىسىنى سۆزلىشى، ئىنكاس قایتۇرۇشىغا پۇرسهت بېرىلمهیدۇ

بىـر قانالـدا بهرگهن    باشـقا  پهتىـۋا بىر مهسىلىگه قارىتـا بىـر قانالـدا بهرگهن    

بــۇ توغرۇلــۇق . بىــلهن تــۈپتىن زىــت كېلىــدىغان ئهھــۋالالر مهۋجــۇت پهتىــۋا

ئىسـالمنى  : "ئىسالم خهلىپىسى ئۆمهر فارۇقنىڭ مهشھۇر سـۆزى كۇپایىـدۇر  

  ".یىقىتىدىغان ئهڭ خهتهرلىك نهرسه ئالىمنىڭ ئېغىپ كېتىشىدۇر

ــاجىئهلهر، شــۇ ئاساســتا ئىســالم ئۈممىتىنىــڭ كهلگۈســى، یۈزبېرىۋاتقــ    ان پ

ئازسانلىق مۇسۇلمانالر مهسـىلىلىرى، ھهرخىـل مۇشـكىالتالرغا ئاالقىلىـك     

بېرىش ئىسالم ئۈممىتىگه  پهتىۋاھارامدىن  -خاتا، ھاالل -ھادىسىلهردە توغرا

. پایدىلىق بولغاننىڭ ئورنىغا زىیانلىق بولۇپ قېلىش ئېھتىمـالى یـوقىرى  

بېـرىش مهخسـۇس    پهتىـۋا  ئۈممهتكه ئاالقىلىـك چـوڭ مهسـىلىلهر ئۈسـتىدە    

ئورگـــانلىرى، شـــهرئىي ھهیـــئهتلهر، فىقھـــى ئاكـــادىمىیلهر بىـــلهن   پهتىـــۋا

ئۈممهتنىڭ تهقدىرى تېلېۋىزور قاناللىرى ئـارقىلىق  . چهكلىنىشى كېرەك

  . بهلگىلىنىشى توغرا ئهمهس

ئاخىردا ئالالھ بارچىمىزغـا تـوغرا یولـدا مـېڭىش، ئـازغۇن یـولالردىن یىـراق        

بېرىشــته   پهتىــۋائــالىمالرنىمۇ قاالیمىقــان  . ىلســۇنبولۇشــنى نېســىپ ق 

  !.ئالالھتىن قورقۇش، مهسئۇلىیهتچان بولۇشقا مۇیهسسهر قىلسۇن ئامىن


