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  !ئۆزىمىزنى ئېتىراپ قىاليلى

   

- هردە دىيارىمىز مۇسۇلمانلىرىنىڭ بېشىغا كهلگهن دەرتئۇيقۇڭىز قاچقان تۈنل

سېلىقالرنى، ئېتىقادىغا، ئهقىدىسىگه -سىتهملهر، ئالۋاڭ-ئهلهملهرنى، زۇلۇم

قىلىنىۋاتقان ھاقارەتلهر، كهمسىتىشلهرنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈپ چهكسىز 

ېنىقالشقا سهۋەبىنى بىلىشكه، ماھىيتىنى ئ. خىيالالر دېڭىزىغا غهرق بولىدىغانسىز

نهتىجىدە جىنايهتنى گاھ مىللهتنىڭ تهكلىماكان سۇكۇناتلىقى . ئىنتىلىدىغانسىز

چوڭقۇر سىڭگهن پىسخىك ھالىتىگه، گاھ ئۇنىڭ ئهسلى ماھىيىتى ئېنىق 

بۇ نۇقتىدا ئۆزىڭىزدىن باشقىالر . يورتۇلمىغان دىنني ئېتىقادىغا يۈكلهپ كۆرىدىغانسىز

پىپ، ئىسالھات يولىنى تۇتۇش غهرىزىڭىز بولسا، بىلهن ئورتاقلىشىش، ئىللهتنى تې

قېنى تۆۋەندىكى قااليمىقان قۇرالر ئارىسىدىن قهلب جاراھىتىڭىزگه تهسهللى 

    !. بولىدىغان مهناالرنى ئىزدەپ كۆرۈڭ

ئادەم ئاتىدىن باشالپ، تا زامانىمىزغا قهدەر ئۆتكهن ھايات كارۋىنىنىڭ قالدۇرغان 

ىغان ئىنساننىڭ تارىختىن بۇيان ھهق بىلهن ناھهق، ئىزلىرىغا چوڭقۇر نهزەر تاشل

بىلهن ئاجىزالر ئوتتۇرسىدىكى كۆرەشنىڭ دەقىقه مىقدارى توختاپ  كۈچلۈكلهر 

بولۇپمۇ ئالالھ بىز مۇسۇلمانالردىن . قالمىغانلىقىنى بايقىۋېلىش قېيىن ئهمهس

قۈرئان كهرىم ئىبارەت ئاخىرقى ئۇممهتنى ئۆزى رازى بولغان ئىسالم، مۇقهددەس كىتاۋى 

ۋە سۆيۈملۈك پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىلهن شهرەپلهندۇرگهندىن 

ئالالنىڭ . كېيىن، ھهق بىلهن ناھهق ئوتتۇرىسىدىكى كۆرەش ناھايهت ئايدىڭالشتى

مېهرى شهپقىتىنىڭ چهكسىزلىكىدىن ئىنسانىيهتنىڭ يارىتىلىشىدىكى مهقسهتنى 

رنى ۋە ئىنسانالرنى پهقهت ماڭىال ئىبادەت قىلىش جىنال«رۇشهنلهشتۈرىۋېلىشى ئۈچۈن 

دېگهن ئايهتنى ئېنىق جاكارالپ، ئۆز دەرگاھىدا كىشىلهرنىڭ » ئۈچۈن ياراتتىم

ھهيكهللهرنىڭ، تاغ - نۇسرەتكه ئېرىشىشى ئۈچۈن، قولىدىن ھېچ ئىش كهلمهيدىغان بۇت

ىنكار قىلىپ، ھۆكۇمرانالرنىڭ ئىالھلىقىنى ئ- دەرياالرنىڭ، ھهددىدىن ئاشقان تاغۇت- 

يىگانه، شېرىكى يوق بىرال ئالالھنىڭ ئىبادىتىگه كۆچۈش، ھۆكۈمرانلىقىنى قوبۇل 
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قىلىش، دىنىنى ساغالم چۈشهنچه يۈكسهكلىكىدە تۇرۇپ پۈتكۈل ساھهگه تهتبىقالشقا 

  . چاقىردى

ئۇالرنى ھهقىقهتنى دوست تۇتقانلىقى ئۈچۈن بىر قىسىم ئازغۇنالرنىڭ ھهمىشه 

ئىغۋا - نلىقىنى، ئۇالرغا قارشى ئۆزلۈكسىز پىتنهدۈشمهن كۆرىدىغا

تارقىتىدىغانلىقىنى، پۇرسهت تاپقان ھامان ئۇالرغا ئوت ئاچىدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ 

بىشارىتىنىڭ بۈيۈكلىگىدە خاتىرجهملىككه . »ئالالھ مۆمىنلهرنى چوقۇم قوغدايدۇ«

ى پهقهت ئېتىقادى غهلىبه ۋە مۇۋەپپىقىيهتنى، ئادالهت ۋە ھهقىقهتن. ئېرىشتۈردى

ھهممىڭالر «: بىرلىك ئارقىلىقال روياپقا چىقارغىلى بولىدىغانلىقىنى تهكىتلهپ

ئىالھى » ئېسىلىڭالر، بۆلۈنمهڭالر) يهنى ئالالھنىڭ دىنىغا(ئالالھنىڭ ئارغامچىسىغا 

كهرەملىك تهربىيهتچىمىز ئالالھ ئۆزىنىڭ . كۆرسهتمىسىنى بىزگه بۇيرۇق قىلدى

ئىسالمنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته - ا كۆرسهتكهن مۇستهھكهم تۇتقا ئىمانمۇقهددەس كىتابىد

مانا بۇالر ئالالھنىڭ ..نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭ تۇنجى شهرتى قىلىپ بهلگىلىدى

ۋەھالهنكى تارىختىن بۇيان ئىمان ئېيتقان، . قۇرئان كهرىمدىكى ۋەدىلىرىدىن ئىدى

ىقىمىز ھېچكىمگه سىر مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ ئىزىدىن مېڭىپ كىلىۋاتقانل

شۇنداق تۇرۇقلۇق ئهسىرلهر مابهينىدە مۇستهملىكىچى كاپىرالرنىڭ زۇلۇم . ئهمهس

تۇرمۇشتىن خوۋلۇق كۆرمىدۇق، نۇسرەت تىلهپ . سىرىتماقلىرىدىن قۇتۇاللمىدۇق

ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه . سوزۇلغان قولالر ھاۋادا لهيلهپ قالغاندەكال تۇيغۇ بېرىۋاتىدۇ

يدىغانلىقىغا گۇمانىمىز بولمىغانكهن ئهلۋەتته، ئىمانىمىزنى خىالپلىق قىلما

قېنى . سهمىمىي، بىر تهرەپلىمىلىكتىن خالى ھالدا كۆزىتىپ چىقىشقا مهجبۇرمىز

تارىخ سۇپىسىدىن ئۆزىمىزنىڭ رېئال ئهمىليىتىمىزگه نهزىرىمىزنى ئاغدۇرۇپ 

  ! باقايلى

ئهلهيهىسساالمغا ۋەھىي يىلى ئهرەب يېرىم ئارىلىدا مۇھهممهد -610مىالدىيه 

قىلىنغان ئىسالم دىنى بىر ھهق، ئىالھى دىن بولۇش سۈپىتى بىلهن ئارىدىن كۆپ 

ئۆتمهيال غهربته فرانسىيه چىگرالىرىدىن شهرقته پامىر تاغلىرى ۋە پهرغانه 

يىلى - 709. ۋادىلىرىغىچه بولغان كهڭ زېمىندا ئۆزىنىڭ ئهقىدە تۇغلىرىنى تىكلىدى
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م ئهلباھېلى قۇمانلىقىدا بۇخارا پهتهى قىلىنغاندىن كېيىن، قۇتهيبه بىن مۇسلى

- 932. ئىسالم دىنى تىجارەت يولى ئارقىلىق ئۇيغۇرالر ئارىسىغا تارقاشقا باشلىدى

يىلىغا كهلگهندە ئىسالم دىنى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ تۇنجى مۇسۇلمان رەھبىرى 

 دىنىغا ئايالندى ۋە سۇلتان سوتۇق بۇغراخاننىڭ يېتهكچىلىكىدە رەسمىي دۆلهت

شۇنىڭدىن باشالپ نهچچه مىڭ يىللىق تارىخى زىكىر . ھاكىمىيهت ئورنىغا كۆتۇرۇلدى

قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇر خهلقى ئېپوس ھهققىدىكى رىۋايهتلهر، توتېمغا دائىر ئهقىدىلهر 

چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ، ئىسالم تهلىماتلىرىغا خاس مهدەنىيهت ئۆرنهكلىرىنى 

كۆرسهتمىلىرىگه مۇۋاپىق ھالدا  ئىسالم. مهسجىد مهدرىسىلهر بهرپا قىلىندى. ياراتتى

تهربىيه ئېلىپ بېرىلىپ ، خهلق ساپاسىنىڭ كۆتۈرۈلۈشىگه مۇھىم تۈرتكه - تهلىم

شۇنىڭ نهتىجىسىدە تارىخى بارلىقىمىزنىڭ شاھىدلىرى سۈپىتىدە مهھمۇد . بولدى

مالر مهيدانغا كېلىپ، قهشقىرى، يۇسۇپ خاس ھاجىپ مىسالى مىڭلىغان ئالى

قاتارلىق ئۆلمهس " تۈركىي تىلالر دىۋانى"، "قۇتادغۇ بىلىك"ئېتىقادى نۇقتىدا تۇرۇپ 

  . ئىلمى، ئهدەبىي ئهسهرلهرنى مهيدانغا كهلتۈردى

شۇنىڭدەك ۋەتىنىمىزدە ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ۋە ئهقىدىنى يىتهكچى قىلغان 

.  جىهاد ھهرىكىتى ئېلىپ بېرىلدىبىر سىياسى گهۋدە تىكلهش ئۈچۈن ئۆزلۈكسىز

ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىدىمۇ باشقا جايدىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا ئوخشاش 

- ئالالھنىڭ دەرگاھىدا شهرەپلىك مهرتىۋىگه ئېرىشىش، جهننهتنىڭ ھهۋزىكهۋسهر

ئېقىنلىرىغا چۈمۈلىشنى ئارزۇ قىلىپ، ئىسالم جىهادى - كهۋسهر ئاقىدىغان دەريا

رىنى شېهىتلىك دەرىجلىرىگه كۆتۇرۇشكهن مىڭلىغان ئهزىمهتلهر ئارقىلىق ئۆزلى

دەرۋەقه، ئىسالمىيهت ئېتىقادى شهرىپىگه مۇيهسسهر بولغان ئۇيغۇر . مهيدانغا كهلدى

قاراخانىيالر سۇاللىسىدىن تارتىپ تاكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى "مۇسۇلمانلىرى تارىخىدا

ندانلىقى يىمىرىلگهنگه قهدەر تىمۇرىيلهر ئىمپىريىسى ۋە ياركهنت سهئىدىيه خا

. سهنئهت ۋە پهلسهپىدە ناھايتى زور مۇۋەپپهقىيهتلهر يارىتىلدى- مهدەنىيهت، ئهدەبىيات

شۇنداقال ئۇيغۇر مهدەنىيهت تارىخىدىكى ئالتۇن دەۋر مهيدانغا 

شهيبانىخان - ماۋرەئۇننهھىر ۋە پهرغانه ئويمانلىقىدا"ئهپسۇسلىنارلىقى"كهلدى

الغۇشالر بىلهن تارىم ئويمانلىقىدا يۇز بهرگهن باشلىغان سىياسى داۋ
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الر پاراكهندىچىلىكلىرى بۇ رايوننىڭ تاكى ئهسىرىمىزگىچه "خوجا"قوغالندى

سهئىدىيه خاندانلىقى " داۋامالشقان ئىچكى تىنچسىزلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

يىمىرىلگهندىن باشالپ جاھالهت سۇلتانلىرىنىڭ سىياسى نۇپۇزى ئارتىپ، ھهقىقىي 

تۇردىكى ئىسالم ئېتىقادى چاقىرىۋاتقان شهرىئهت ۋە شهرىئهت ئاساسىغا تۇرغۇزۇلغان 

قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس شهرىپته ئاساسى . سىياسى گهۋدە زاۋاللىققا يۈزلهندى

مهقسهتنى ئىگهللىگهن بىلىش، ئوقۇش، پهن مهدەنىيهت ئاخىرقى ھىساپتا 

يولسىز " چاقىرىقى ھېلىقى ئىنسانىيهتنىڭ خاتىرجهملىكى ئۈچۈن ھهسسه قوشۇش

ساپايىلهرنىڭ قااليمىقان -لهرنىڭ ئىشقىۋازلىرى كۈچهپ چېلىۋاتقان سهرپاي" ئهقىدە

.  ھۇمچىالرنىڭ تارتقان نهرە ئاۋازلىرى ئاستىغا قامىلىپ قالدى- ھۇم "شاراقالشلىرى، 

قانىتى ئاستىغا ئېلىنغان بۇ قاراڭغۇلۇقىغا قاراڭغۇلۇقىغا " پهزىلهت"سۇپىزىمنىڭ 

 ئىمانى ئويغاق قهھرىمان -ئالىمالر مۇجاھىدالر،ۋەتهنپهرۋەرلهر، ۋىجدانى . كۆچتى

ئهركهكلهر بايقالغان ھامان ھهرخىل سۈيقهستلىك يولالر بىلهن ئۇجۇقتۇرۇلدى ياكى 

نهتىجىدە خهلقنىڭ ئىسيانكار . ئىجتىمائىي تهسىرى زىيانكهشلىككه ئۇچرىدى

  . ىش دېگهنلهر مهغلۇبىيهت بىلهن تۈگهنلهندىروھىنى ئىپادىلهيدىغان ئىنقىالپ، ناماي

ئىبارىسنى پادىشاھالرغا بوي سۇنۇش " تهقدىرگه تهن، قازاغا رىزا"شۇنداق قىلىپ 

ئهگهر پادىشاھ مۇسۇلمان بولۇپ، شهرىئهت " (ۋاجىپ، قارشى چىقىش كۇپىرىلىق بولىدۇ

. ولىدۇھۆكۈمىگه مۇۋاپىق ئىش ئېلىپ بارسا، ئۇنىڭغا قارشى چىقىش كۇپىرلىق ب

نۇقتىسىدىن ئىزاھالپ، خهلقنىڭ تاغۇتالرغا قارىتا ) بولمىغاندا ئىش تامامهن ئهكسىچه

مهخپىي ھالدا دۇنيا (ئىتائهتمهنلىگىنى ئاشۇرغان، يالغۇز ئۆلۇمنىال زىكىر قىلىپ 

 ھوقۇقىدىن - كىشىلهرنى دۇنيادىكى ھهق ) توپالشنى ھهم بوش قويىۋەتمىگهن

 ئىسالم ئېتىقادىدا ئاخىرەتكه نىسبهتهن ئىبادەت، گهرچه. "ياتلىشىشقا چاقىرغان

ئىسمى بىلهن تونۇلغان يول بولماستىن ھهممىسى " دۇنيالىق ئهمهل"دۇنياغا قارىتا 

قارىشى تهكىتلهنگهن ) 6.(بىر، ئۇنىڭ مۇقهددىمىسى دۇنيادا، نىهايىتى ئاخىرەتته بولىدۇ

دۇنيا " ىگه شهرھىلهپبولسىمۇ، قىلچىلىك پهرۋايىغا ئالماستىن، ھهدىسىنى تهتۈر

شۇنداقكهن كۆڭۈل بۆلۈشكه ئهرزىمهيدۇ سهپسهتىسى ئارقىلىق ) 7"(لهنهت قىلىنغان 

كىشىلهرنى نادانلىققا، جاھالهتكه چاقىرىپ، يالغان كارامهتنى دەسمايه قىلىپ، 
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ئهۋلىيالىق سۇپىسىغا چىڭ چاپالشقان مازايى مهشايىخالر باشقا مۇسۇلمانالرغا 

.  ئاھانهتلىرىگه دۇچ كهلمىدى- پهشۋالىرىغا، خورلۇق - ىڭ مۇشتئوخشاش دىنسىزالرن

خۇالسه گهپ، ساغالم . ھېچقايسى دۈشمهن ئۇالرنىڭ ئىستىقبالىدىن ئهنسىرىمىدى

  . ياشايدىكهن- بولمىغان ئهقىدە رەقىبلهر ئىلتىپاتىدا

 ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ئاسىيا دۆلهتلىرىگه غهرپ - 20 ئهسىر ۋە - 19

بۇنىڭدىن بىچارە ئۇيغۇر .  مۇستهملىكه ئاياغلىرى يېتىپ كهلدىكاپتالىستلىرىنىڭ

پېرىخونلۇق، كارامهتچىلىك، نادانلىق ھۆكۈمران ئورۇنغا . خهلقىمۇ سىرتتا قالمىدى

ئۆتكهن ئۇ جهمئىيهت ئۈستىگه يهنه قانداقتۇر شۇم ئاياغالرنىڭ باستۇرۇپ كىلىشى 

ۇلۋاھهاپ، ئافغانىستان ئهرەب يېرىم ئارىلىدىن چىققان مۇھهممهد ئىبنى ئابد

زېمىنىدىن چىققان جامالىدىن ئافغانى، ئافرىقىدىكى سهنۇسى، مىسىردىن باش 

كۆتۈرگهن ھهسهنۇل بهننا كهبى ئۇيغۇر نهسلىدىنمۇ ئابدۇقادىر دامولالم، قۇتلۇق شهۋقى 

قاتارلىق ئهلسۆيهر، ۋەتهنسۆيهر،ئېتىقادىغا سادىق، ئهركپهرۋەر دىنى داھىيالر مهيدانغا 

، ۋەتهن "جاھانگىرلىككه قارشى تۇرۇش" "ئىتىپاقلىق" "ئويغىنىش"ىپ، كېل

 قېنىغا -قاتارلىق تىمىالردا كهڭ تهشۋىق ئېلىپ بارغان بولسىمۇ، قان " سۆيۈش

شۇملۇق، مۇناپىقلىق، نادانلىق، سېتىلمىلىق سىڭىپ كهتكهن بىر قىسىم 

 شۇملۇقتا بىز بۇ. موللىالرنىڭ قانسىرىغان پىچاقلىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى

" قهھرىمان"بىزنىڭ بۇ خىل خائىنغا خاس. چهتئهللىكلهرنىمۇ بېسىپ چۈشتۇق

لىقىمىزدىن خهۋەر تېپىشقانمۇ ياكى ھهقىقهتنىڭ ماھيىتىگه يهتكهن ئۇلۇغۋار 

بىلمىدىم، !  قىسمهتلىرى شۇنداق پاجىئهلىك بوالمدۇ؟-ئىنسانالرنىڭ تهقدىرى 

ىسىرلىقالرمۇ ئۆزىنىڭ ئهركپهرۋەر دىنى  يىل ئۆتكهندە م25ئىشقىلىپ ئارىدىن 

تهشۋىقات ئېتىزى -ئهمما شهھىد بهننانىڭ دەۋەت . داھىيسىنى پىچاقتىن ئۆتكۈزۈشتى

 مهھسۇالت بېرىۋاتقان بولسا، دامولالمنىڭ پاجىئهلىك تهقدىرىدىن تا - ھېلىههم مېۋە 

مرانالرنىڭ الر چىقىپ، ھۆكۈ" شاپتۇل دامولال"ھازىرغا قهدەر ئارىمىزدىن مېڭلىغان 

 ھهدىس بىلهن شهرھىلهپ -  پهرمانلىرىنى قىلچه تهپتارتماستىن قۇرئان -ئهمىر

بۇ نۇقتىنى سهبىرسىزلىك بىلهن كۆزەتكهن بىر قىسىم قهلهم ساھىبلىرىنىڭ . تۇردى

دەپ جار سالغانلىقى " زېمىن يۈزىدە بىرمۇ ساپ دىل ، سهمىمىي كىشى قالمىدى"
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اققا بۇ چېكىدىن ئاشقان قاپ يۈرەكلىكتهك قارىم. قۇلىقىمىزغا كىرىپ تۇردى

قىلسىمۇ، مهسئۇلىيهتتىن ياتالشقان، ئهقىدىسىدە غايهت زور دەرىجىدە ئېغىش يۇز 

بهرگهن ئىنسانىيهتنىڭ بۈگۈنكى رىئاللىقىغا قاراپ چىقىرىلغان تهنه ئارىالش يهكۈن 

  ..... ئىدى

  ! ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم

ت ھهرگىزمۇ تارىخنى زىكىر قىلىپ، قهلب يۇقىرىقىالرنى خاتىرلهشتىكى مهقسه

بهلكى ئېتىقاد . يارىڭىزنى تاتىالش، دەرت ئۈستىگه دەرت قوشۇش ئهمهس

يۈكسهكلىكىدە تۇرۇپ ۋەقه ھادىسىلهرگه دادىل باھا بىرىش، مۇسۇلمان نامىغا 

مۇناسىپ ئىنسان خاسلىقىنى تىرىلدۈرۈش، تارىختىن ئىبرەت ئېلىپ، كىلهچهكتىن 

ھهممىمىز يۇقىرىقىالرغا . رىشىدا سىز بىلهن ئورتاقلىشىش خاالسمهنا ئىزلهش قا

! قۇالق سالغاندىن كېيىن ئۇ تارىخنىڭ خاتاسى، بۈگۈنىمىز توغرىسىدا ئېغىز ئاچ 

  . دېيىشىڭىز تۇرغانال گهپ

ئهنسىرىمهيدىغان كىشى  بىزدە ئىللهت شۇ قهدەر كۆپكى، مۇبالىغه قىلىشتىن 

دېيىشىتىن ) لىدىكى قۇم دۆۋىلىرىگه باراۋەر كېلىدۇبىزدىكى ئىللهت تهكلىماكان چۆ(

  . يانمايدۇ

روشهنكى جهمئىيهت ھهرتهبىقه كىشىلهردىن تهركىپ تاپقان، ھهر بىر تهبىقه 

ئۆزىنى ئوراپ تۇرغان پىكىر ئېقىمى، تۇرمۇش ئۆلچىمىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان 

نۇقتىدا ئىللهتكه، ئۇ ئىجابىي نۇقتىدا ئىلغارلىققا، ئۇلۇغلۇققا، سهلبىي . بولىدۇ

ئۇنى ھهممه ئۆزىنىڭ ئېتىقادى ئۆلچىمىگه، ئهخالقى . كهمچىللىككه تويۇنغان بولىدۇ

شۇنداق، مهن جهمئىيهتتىكى ئهشۇ تهبىقىلهرنىڭ بىرى . مىزانىغا سېلىپ ئۆلچهيدۇ

ئىسالھاتىدىن جهمئىيهت ئىسالھ : بولغان تالىپ تهبىقىسىدىن، تهسهۋۋۇرۇمدىكى

 تاپىدىغان، غاپىللىقىدىن مىللهت جاھالهتكه يۇزلىنىدىغان، قىلىنىدىغان، روناق

ئهمما . ھهتتا يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالىدىغان نۇقتىلىق تهبىقىدىن

تهسهۋۋۇرىڭىزدىكى ئىنسانىي خاسلىقى يوقاپ كهتكهن تاشالندۇق كىشىلهر 

  . تهبىقىسدىن
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ان دەۋاسى قىلىپ تۆۋەندىكى مېنىڭ سۈرىتىم، ياق، تهبىرىم خاتا بولمىسىال ئىم

ئىسالم دىنى . تۇرۇپ زاۋاللىقتىن باش تارتالمايۋاتقان بىر پۈتۈن مىللهتنىڭ سۈرىتى 

 ئهسىردىن كۆپرەك تارىخى جهريان ئىنسانىيهت ئالىمىدىكى دەۋر 14مهيدانغا كهلگهن 

بۆلگۈچ ھادىسىلهرنىڭ ئۇلۇغۋار گۇۋاھچىسى سۈپىتىدە ماكان، زامان ۋە مۇھىتنىڭ 

 ئىنتىلدۈرۈش، قاالقلىقنى قهبرىگاھىغا جۆنىتىش دولقۇنلىرىغا يۈكسهكلىكىگه

ئۇچرىماي، زامانىۋى ئهسىرگه خاس روھنى ساقالپ، ئېتىقادچىلىرىنىڭ قهلبىگه 

 جاسارەت بېغىشالپ، تىنچلىق ئىلتىجالىرىنى تهمىن - تۈگىمهس غهيرەت - پۈتمهس 

ت ئۈچۈن ئىلغا ئېتىپ كهلگهن يالغۇز بۇ ئىالھى چاقىرىقتىن باشقا ئىنسانىيه

قىلغۇدەك بىرەر نىجاتلىق مهشئلى يوق ئىكهنلىكىنى ئورتاق نامايهندە قىلىش 

بۇ جهريان دەسلىپىدە تالىپ، كېيىنچه تهلىپى ھاسىل بولغان . جهريانى بولدى

بىرىگه زىچ باغالنغان كىشىلهر تهرىپىدىن مهناغا ئىگه - موللىدىن ئىبارەت بىر

 ئهسىردىن كۆپرەك 13 ۋەتىنىمىزمۇ ئىسالمىيهتتىن كېيىنكى. قىلىندى

جهرياندىكى مهدەنىي مىراسلىرىنى روياپقا چىقارغۇچى، مهدەنىيهت تارىخى، يۈرەكلىك 

موللىالرنىڭ يېقىنقى دەۋردىكى - ئېيتقاندا ۋەتىنىمىز تارىخىنى ياراتقۇچى تالىپ

جهمئىيهتتىكى ئورنىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرگهن كىشى ھهسرەتلهنمهي، قايغۇرماي 

ياخشىلىققا بۇيرۇپ "نېمه ئۈچۈن ئېتىقاد ئۆتكىلىدىكى ئهڭ مۇھىم ۋەزىپه . ۇرالمايدۇت

- دىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار خىزمهتنى ئۈستىگه ئالغان تالىپ" يامانلىقتىن توسۇش

  موللىالرنى كىشىلهر پهس كۆرىدۇ؟ 

نېمه ئۈچۈن جهمئىيهتتىكى بارلىق تاشالندۇق يارىماسالرنى، كىيىمى يىرتىق، 

 تاپالرنى، قارنى يامان، تويماس، ئاچكۆزلهرنى كۆرگهن كىشى ئۇنى -چولتا، تهييارئهقلى 

 خوش دېگهننى، - دەرھال موللىغا ، بوزەكنى ، تهييارغا ھهييارنى، ساددا مىشچاننى، خوش

خوشامهتچىنى كۆرسه ئىككىلهنمهيال تالىپقا ئوخشىتىدۇ؟ ھهسرەت بىلهن ئارقىمىزغا 

يۇرتىغا سىغمىغان قوغالندى : ا مۇنداق جاۋاپ بېرىدۇتارىخ ئۇنىڭغ باققىنىمىزدا 

الرنىڭ نادانلىق ئۇرۇقلىرىنى كۈچهپ چېچىشىدىن باشالپ، ئۇالرغا مۇرت " خوجا"

ئىشانالرنىڭ قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس شهرىپ روھىغا خىالپ ھهرخىل - بولغان مولال

 ئايرىمايدىغان  ھارامنى- پهتىۋاالرنى توقۇپ چىقشىدىن، نهپىسگه چوغ تارتىپ ھاالل 
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موللىالرنىڭ كۆپىيىشىدىن،سهبىردىن سهلله كېيىپ، ئىهتىياتتىن پاناھالنغان 

 ھهدىس ماھىيتىگه - تالىبالرنىڭ ئۆزلىرى ئوقۇغان ئايهت " ماقۇلجان"

چۆكمىگهنلىگىدىن، ئهقىل ئىگىلىرىنىڭ جۈرئهتسىزلىگىدىن، پۇلدارالرنىڭ 

غا، مىللهتنى قۇتقۇزۇش، دىننىڭ  مهرىپهت ئورۇنلىرى-ھهقىقىي رەۋىشتىكى ئىلىم

ئهسلى چاقىرىقىنى تونۇتۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان خهلق يىتهكچىلىرىنىڭ 

خىزمهتلىرىگه ياردەمدە بولمىغانلىقىدىن، ھهممىنىڭ غهپلهت ئۇيقۇسىدا 

دۇرۇس، بۇ بۈگۈننىڭ تالىپلىرىغا . ياتقانلىقىدىن نهتىجىلهنگهن ئاقىۋەتتۇر 

ئهسلىدە ئۇنداق سۈپهتلهرنى تالىپقا قارىتىش، بولۇپمۇ . ئۆتمۈشتىن قالغان مىراس

دەۋرىمىزدىكى بىر قىسىم مهسىلىنىڭ ماھىيتىگه يهتكهن، ئىالھى كۆرسهتمىنى 

ئۆزىنىڭ چىقىش يولىدىكى ئاساسى كومپاس دەپ بىلگهن تالىپالرغا قارىتىش 

  . يولسىزلىق، چېكىدىن ئاشقانلىق بولىدۇ دەپ قارايمىز

. ابهينىدە دىيارىمىزدا خېلى زور ئېلگىرلهش مهيدانغا كهلدىيىلالرنىڭ م-   80

 مۇددىئاغا چۆككهن، - قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس شهرىپ روھى ئىسالمدىكى مهقسهت

ئۇنىڭ ماھىيتىگه بىر قهدەر يېقىنالشقان دىنى زىيالىالرنىڭ قاتتىق كۈچ چىقىرىشى 

.  دەرىجىدە ئۆزگهرتتىبىلهن خهلقنىڭ دىنى قارىشى ۋە بۇ جهھهتتىكى بىلىشىنى زور

- بىر دىنى تونغا ئورىنىۋالغان ئالدامچى، ساختىپهز، جان باقتى مۇناپىقالرنىڭ يىتىم

ھوقۇقىنى ھهرخىل ۋاسىتىلهر ئارقىلىق - ئۇرۇقالرنىڭ ھهق- يېسىرالرنىڭ، ئاجىز

چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋېلىشىغا قهتئىي قارشى تۇرۇپ، بۇ ھهقتىكى شهرىئهت 

ه قامىلىش ھهتتا ئۆلۈم گىردابىغا بېرىپ قېلىشىغا قارىماي ئهھكاملىرىنى تۈرمىلهرگ

 -قۇرئاندىكى قانۇن. كهڭ تهشۋىق قىلىپ، غايهت زور مۇۋەپپىقىيهتلهرگه ئېرىشتى

نىزام، مۇناسىۋەت، ئهخالق ۋە جىهاد ھهققىدىكى ئايهتلهر ئىنتايىن ئىلمى، قايىل 

ىدىن قويۇلغان سوقما تام قىالرلىق ئىزاھلىنىپ، ئۇنىڭ ئهتراپىغا قهدىمقىالر تهرىپ

- چىراق، توي-خانىقاالرغا، نهزىر- ئىسالمنىڭ يالغۇز مهسجىد. پاچاقالپ تاشالندى

توكۈنلهرگىال باغالنماي پۈتكۈل ساھهگه تهتبىقلىنش زۆرۈرىيىتىنى خهلققه ھېس 

بۇ ھهقته ئالالھغا كۆپلهپ شۈكۈرلهر ئېيىتمىساق زور . قىلدۇردى ۋە قىلدۇرۋاتىدۇ

  . ۈزگهن بولىمىزخاتالىق ئۆتك
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 يىلالرنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن باشالپ قولغا كهلتۈرۈلگهن يۇقىرىقى -  80

مۇۋەپپىقىيهتلهرگه يانداش كېلىۋاتقان ناھايىتى زور دەرىجىدىكى تهشۋىش بىزنى 

خېلى زور سالماقنى ئىگهللهيدىغان . جىددىي ئويلىنىشقا، ھوشيار بولۇشقا چاقىردى

ئۆتكهن ئۇزاق تارىختىن بۇيانقى ھاياتىدا ئاسايىشلىق دىنى زىيالىيالر قايغۇلۇق 

كۆرۈپ باقمىغان بۇ خهلقنىڭ تارىخى يۆنۈلۈشىنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ھهرتهرەپلىمه 

  . ئىزدىنىشلهرنى قىلىپ كۆردى

يىلالرنىڭ بېشىغا كهلگهندە، مۇستهملىكه تورلىرىدىن ھۆرىيهت سهيناسىغا -   90

زنىڭ ئېتىقادى ساغالملىقىنى قولغا يېتىشنىڭ بىردىن بىر يولى، خهلقىمى

كهلتۈرۈش، دىنى بىلىشنى، پىداكارلىق ئېڭىنى بېيىتىش ئىكهنلىكىنى سهگهكلىك 

نهتىجىدە تهشۋىقات دائىرىسى، تهشۋىقات مهزمۇنى بىر قهدەر كېڭهيگهن . بىلهن بايقىدى

اشالپ  ئوتتۇرا تېخنىكۇم مهكتهپلهرگه دەۋەت خىزمىتى ب- بۇنىڭ قاتارىدا ئالى . بولدى

 يىگىتلهرنىڭ دىننى تونۇش، ھهقىقهتكه قايتىش - كىرىلىپ، نۇرغۇنلىغان قىز 

لېكىن، بۇنىڭ خهتىرى، . جهھهتته كۆرىنهرلىك نهتىجىلهرگه ئېرىشىلدى

بۇ .  مۇالھىزە قىلغانالر دېگۈدەك كۆپ بولمىدى- سهلبىلىكلىرى ھهققىدە پىكىر

ىملىرىمىزنىڭ ئېڭىدا خهتهر، ئۇتۇقالرنى سوئال بهلگىسى شهكلىدە بىر قىس

 ئىككى ئايهتنىڭ -دىن بىرەر " قۇرئان كهرىم"دېمىسىمۇ . مهۋھۇمالشتۇۈردى

تهرجىمىسىنى كۆرۈۋالغان ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ دىنى قىزغىنلىقىغا تايىنىپ، 

ئايهتنى ئېغىزىغا كهلگىنىچه تهپسىر قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئالالھنىڭ ئايىتىگه 

ئۇنىڭدىن ھېچكىم . ى ئىسىدىن چىقىرىپ قويدىتهرجىمانلىق قىلىۋاتقانلىقىن

بۇ، . لىك قىلىشتىكى شهرتلهرنى سوراپ قويمىدى) تهپسىر قىلغۇچى(مۇپهسسىر 

ھۆكۈمى " مۇسۇلمان"خالىغان كىشىنى " كاپىر"ئاقىۋەت ئۆزى خالىغان كىشىنى 

... ھېكمهت، ئهقىل، تهپهككۇر. مۇپتىغا ئايالندى" زامانىۋى"بىلهن تهمىنلهيدىغان 

. ېمىلىرىدا توختىماي سۆزلهپ تۇرىشىۋاتسىمۇ رېئاللىق دەل تهتۈرىگه ئاقتىت

ئىستىقبالىدىن ئۈمىد بار، خېلى كۆپ ساندىكى ئالى مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئوقۇش 

نىڭ مهكتهپلىرىدىن قول ئۈزۈشنى "كاپىر"پۈتتۈرۇشگه ساناقلىقال كۈن قالغاندا 

ىن يېتهكچىلىك قىلغان بىر قىسىم  ئهلۋەتته سىرتت بۇ پهتىۋانى . ئهۋزەل بىلدى
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بۇ خىل . ھىسياتىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ" دىنىي " مۇپتىالرنىڭ 

  !ھاماقهتلىككه ئالالھنىڭ ئالدىدا قانداقراق جاۋاپ بىرىشىدىكىن

 -  مهرىپهت توغرىسىدا بايانى كهچكهن ئايهت -قۇرئان كهرىمدىكى ئىلىم 

 - ىرىغا قارىتىلمىغانلىقىنى بايقىغان ئهقىل ھهدىسلهرنىڭ يالغۇز شهرىئهت ئهھكامل

ماھىيهتته بىزنىڭ دەۋەت تهشۋىقات . ئىگىلىرى تىلغا ئالغۇدەك سىزىلمىدى

 ئادەتلىرىمىزگه - ئېتىقادىمىزنى ساغالم ساقالش، مىللىي ئۆرپ - نىشانىمىز ئهقىدە 

هش ئاڭلىق يۈسۈندا ۋارىسلىق قىلىش،ئاخىرقى ھىساپتا مۇسۇلمانغا خاس بازا تىكل

 پهن، سانائهت ساھهسىگه رىغبهتلهندۈرۈشنى مهقسهت -ئۈچۈن كىشىلرىمىزنى ئىلىم 

  ! نېمه ئۈچۈن ئويالپ كۆرمهيمىز؟. قىلىشى كېرەك ئىدى

دىن دۇشمهنلىرى پهقهت مۇسۇلمان بولغانلىقىمىز ئۈچۈنال بىزنى يهكلىدى، چهتكه 

قانچه . ت قىلدى ئېتىقادىمىزغا ۋايىغا يهتكۈزۈپ ھاقارە- ئهقىدىمىزگه . قاقتى

دېمىمىزنى ئىچىمىزگه ) ئېهتىياتمۇ ياكى قورقۇنچمۇ؟(ئېهتىيات قىلساق 

 خانىقاالرنى پاناگاھ تۇتقان بولساقمۇ، ئاتۇم پۇراقلىرىدىن، -تىقىۋالساقمۇ، مهسجىد 

تىدىغان قاراڭغۇ كامىرالردىن ، قان ئىنساننىڭ بارلىقىنى چىرىتىپ، زەھهرلهپ تۈگ

بۇ نېمه ئۈچۈن؟ . الردىن قېچىپ قۇتۇاللمىدۇق...تېمىپ تۇرغان شهمشهر، زەي قامچا

زېمىنى تاجاۋۇزچىالرنىڭ قولىدا، ئىپپهت نومۇسى ئۇالنىڭ خاھىشىدا، ئىقتىسادى 

ىتى تهسهررۇپاتىدا، ئىجتىمائىي كونتۇرۇللىقىدا، ئهقىدىسى ئىسكهنجىلىرىدە، مهدەنىي

بۇزغۇنچلىقىلىرىدا تۇرىۋاتقان، ئهقىدە ئىگىلىرى ئۆلتۈرىلىۋاتقان، ئىزىلىۋاتقان، 

تۈمهنمىڭ ھادىسىلهرگه دۈچار بولىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ .... تۈرمىلهرگه سولىنىۋاتقان 

تۇرۇپ،ئالى مهكتهپلهرنى تاشالپ چىقىپ كېتىشكه چاقىرىش راۋا بوالرمۇ؟ بىزنىڭ 

ىنىپ قويۇشىمىز بىلهنال جهننهتكه كىرگىلى بۇالرمۇ؟ پهقهت سۈكۈت ئېچىدە خۇرس

مهدەنىيهت ۋەيرانچىلىقى، مهنىۋى ھارغىنلىق، ئىلمى قالدۇقلۇق، ئهخالق 

چىرىكلىكى قاپلىغان جهمئىيهتنى نېمه ئارقىلىق باشقىالرنىڭ مۇستهملىكىسىدىن 

  تارتىپ چىقىرىش مۇمكىن؟
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ۇلما مۇستهھكهملهنمهي،  پهن سانائهت راۋاجالنماي، ئىقتىسادى قۇر- ئىلىم 

سىياسى، پهلسهپىۋى بىلىش چوڭقۇرالشماي، تارىخ ئىلمى يهكۈنلهنمهي، يىغىپ 

ئېيتقاندا ھهممىگه ئېتىقاد يۈكسهكلىگىدىن كۆز تىكمهي تۇرۇپ، مۇستهملىكه 

چۈنكى ھهر . تورلىرىدىن بوشىنىش ئۇياقتا تۇرسۇن، جهننهتكىمۇ كىرگىلى بولمايدۇ

مۇسۇلمانالرغا كۆيۈنۈش، مهنپهئهتىگه ھېرىسمهن بولۇشتهك بىر مۇسۇلماندا بارلىق 

بۇ ئىقتىدارى يهتكهن دائىرىدە ئىجرا قىلىنماي . ئۇلۇغۋار مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بار

 ھهربىر مۇسۇلماننىڭ پهخىرلىنىش  . تۇرۇپ ئالالھنى رازى قىلىش مۇمكىن ئهمهس 

ل قهدىرخان كاپىرالرنىڭ ئوبىكتىغا ئايالنغان، پاكىستانلىق مۇسۇلمان ئالىم ئابدۇ

پهقهت ئهقىدىسى ساغالم بولغاچقىال، غهرپ . ئالى بىلىم يۇرتلىرىدا تهربىيلهندى

مهن بىر "دۆلهتلىرىنىڭ ياۋرۇپادا تۇرۇپ قېلىش ئۈچۈن بهرگهن تهكلىپلىرىگه 

دېگهن مهشهۇر سۆزى ئارقىلىق جاۋاپ " پاكىستانلىق، يهنه كېلىپ بىر مۇسۇلمان 

سىنى ھهيرەتته قالدۇرۇپ، پاكىستانغا قايتىپ كهلگهن بۇ ياش غهرب دۇنيا. بهردى

. ئالىم، تۇنجى قېتىم مۇسۇلمانالرنىڭ ئاتۇم بومبىسىغا ئىگه بولۇشىغا سهۋەبچى بولدى

ناملىق ئاتۇم قورالى پاكىستاننى يۇتۇپ كېتىش " ئىسالم بومبىسى"ئۇ الھىيلىگهن 

 پۈتكۈل ئوتتۇرا شهرق ئىسالم ئۈچۈن چىش بىلهپ تۇرغان ھىندىستان ئۈچۈنال ئهمهس،

ئهللىرىگه تهھلىكه سېلىپ تۇرىۋاتقان يهھۇدىي مۇستهملىكىچىلىرى ئۈچۈنمۇ غايهت 

خۇالسه گهپ، ئابدۇل قهدىرخان ھازىرمۇ . زور ئهنسىزلىك ئېلىپ كهلدى

. مۇسۇلمان،باشقىالرغا ئوخشاشال ناماز ئوقۇپ، مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىپ يۇرىۋېتىپتۈ

تهكرارالنغان يۇقىرىقى خاتالىقالرنى قايتا سادىر قىلماسلىقىمىز، ياخشى شۇڭا بىزدە 

  .نىيهتتىن ياخشى ئۈنۈم يارىتىش روھىمىزنى ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك

   

  ؟ .. مۇپتىمۇ ياكى

ياخشىلىق، پهزىلهت ، ئۇلۇغۋارلىققا يانداش يامانلىق، شۇملۇق، نادانلىق 

ئهمما .  ھېچقايسىمىز ئىنكار قىلمايمىزئاپهتلىرىنىڭ مهۋجۇت بولىدىغانلىقىنى

پهرۋاسىزلىق قارىشى ھۆكۈمران جايدا، ئادالهت تهنتهنه "كىمنىڭدۇر بىرسىنىڭ 
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مىللىتىمىز مۇسۇلمانلىرىنىڭ . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغىنىم ئىسىمدە" قىلمايدۇ

تارىختا دۇچ كهلگهن پاجىئهلىرى ھازىرغىچه كهڭ دائىرىلىك بولمىسىمۇ، ئىشقىلىپ 

ئهسهت سۇاليمان / ىدىن ھۈسهيىن، ئابدۇقادىر جااللىدىن، بولۇپمۇ دوكتورنىزام

قاتارلىق بىر قىسىم قهلهم ساھىبلىرى تهرىپىدىن خهلقىمىز بىلهن يۈز 

مهسىلىنىڭ ئىچكى نىزا، سىياسى داۋالغۇش، قااليمىقان پهتىۋا، . كۆرۈشتۈرۈلدى

ئهمما . ىپ ئىچكۈزدى  ئارقىدىن ئىز- مىللىي، دىنى ئېغىشتا ئىكهنلىكىنى ئارقا 

. ئىدىيىدىكى قاتماللىقمۇ ياكى يېڭىچه ئېقىم ئىختىرا قىلىندىمۇ؟ بۇنىسى نامهلۇم

پهتىۋا دەستۇرىنى " قايغان گهۋدە"لېكىن، دىننىڭ ئهسلى ماھىيىتىدىن خهۋىرى يوق 

شۇ قاتاردىكى بىر قىسىم مۇپتىلىرىمىز مىللىي . دەقىقه مىقدارى يېپىپ قويمىدى

دېيىش "قىزىل بايراق ئاستىدا ناماز ئوقۇش جايىز ئهمهس "ىپ، ئېڭىغا تايىن

ئارقىلىق شهيتاننىڭمۇ ئهقلىگه كىرىپ چىقمايدىغان ئاجايىپ پهتىۋاالرنى توقۇپ، 

سىلهرنىڭ پهتىۋا بېرىشكه ئالدىرىغىنىڭالر، دوزاخقا : "پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

  ئىنكار قىلىش دەرىجىسىگهدېگهن ھهدىسىدىكى يۈكسهك مهنانى " ئالدىرىغىنىڭالر

 يىلدىن 20ۋاھالهنكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋەھىي كېلىپ . بېرىپ قالدى

قېنى، شۇ . كېيىن، كهئبه ئهتراپىدىكى بۇتالرنى چېقىشقا مۇۋەپپهق بولغان ئىدى

جهرياندا پهيغهمبهر بولغان زات ئىنسانىيهت تاقهت دائىرىسىدىكى بارلىق ئازاپالرنى 

تارتىۋاتقان مهككىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ نامازنى قويۇپ ) غىنى ئۈچۈنالناماز ئوقۇ(

تۇرۇشىغا، سىز تهكلىماكان چۆللىگىدە بهرگهن شۇ پهتىۋانى بهردىمۇ؟ ياق، ھهتتا 

كاپىر بىلهن مۇسۇلمان ئوتتۇرىسىدىكى "چۈنكى . بۇنداق خىيالمۇ سادىر بولغان ئهمهس

ىسۇنكى، دۇنيادا نامازنى قويۇپ تۇرۇشقا نهزىرىمىزدىن ساقىت بولم) 9(پهرق نامازدۇر

 ئهركىن بولۇڭ ياكى قاماقتا مهھبۇس بولۇڭ - مهيلى ھۆر . ھېچقانداق ئۆزرە يوق

ئۇ .  ئىشارەت بىلهن ئوقۇغۇدەك ماجالىڭىز بولسىال ئوقۇشىڭىز كېرەك - نامازنى ئىما 

، پهقهت نارىسىدىنىڭ باالغهتكه يىتىشىگىچه، ساراڭنىڭ ئهقلىگه قايتىشىغىچه

ھامان ۋاقتى ئۆتۈپ كهتكهن . ئويقۇدىكى ئادەم ئويغانغانغا قهدەر تهلهپ قىلىنمايدۇ

مانا بۇ ئىسالم كۆرسهتكهن . نامازنىڭ ئورنىنى تولدۇرمىسىڭىز گۇناھكار بولىسىز

  . تهلىمات، ئۇنىڭدىكى قىل سىغمايدىغان ھهقىقهت
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ئهنىڭ ئهقلى ھىجرەتكه چىقىپ كهتكهن ئادەملهر توپىغا نىسبهتهن، پاجى

ئهسىرلهر بۇيى قان تۆكۈپ، . تىزگىنىنى تېپىش ھهرگىزمۇ ئاسانغا توختىمايدۇ

 ئىتتىپاقلىقنى، ئهقلى - مىڭلىغان قۇربانالرنى بىرىپ قولغا كهلتۈرۈلگهن ئۆملۈك 

چولتىلىقى، نادانلىقى كۆرىنىپ تۇرغان بىر ھىسىياتچان بهندە تازا چىڭقىلىپ تۇرۇپ، 

ىۋەتلىك تهرەپلىرىنى قايرىپ قويغان ھالدا بىرال شهرىئهت ئهھكاملىرىنىڭ مۇناس

" سۈف"پهتىۋا بىلهن ياكى كۆزىنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئوقۇغان دۇئانىڭ بىرقېتىملىق 

بىلهنال نابۇت قىلىپ تاشلىيااليدىغان بۇ ۋەزىيهت تېخى تهلتۆكۈس تۈگهپ كهتكىنى 

الىغىنىچه شۇڭىمىكىن، كۆرگهنال ئادەمنى كاپىرغا چىقىرىدىغان، پهتىۋانى خ. يوق

كىسىدىغان، كىشىلهرنى مهسجىدكه بېرىشتىن توسىدىغان بىر قىسىم ئازازۇل 

 كاپىرالر بىلهن - بىر مۇسۇلماننىڭ ئىمانىسىز . مۇپتىالرنىڭ ھېلىههم بازىرى قايناق

 سۆز -  مۇناسىۋىتىنى كۆرسه، دەرھال ئۇنىڭ بىلهن ئاالقه قىلماسلىق، گهپ -ئاالقه 

 - قايتۇرماسلىق قاتارلىق يۇقىرىقى قىلغان ئىش قىلماسلىق، ساالمىغا جاۋاپ

جازاسىنى " جهمئىيهتتىن ئايرىپ قويۇش"ھهرىكهتكه مۇناسىپ كهلمهيدىغان 

قوللۇنۇپ، شهرىئهت نامىدىن شهرىئهتكه ھاقارەت قىلىۋاتقانالرنى ئۇچىرىتىشمىز ئۇنچه 

  .قېيىن ئهمهس

ىنى كاپىر  چىقىۋاتقان بىر كىش- ناھايىتى ئېنىقكى، مهسجىدكه كىرىپ 

 كىتابۇل - سهھىهۇل بۇخارى . دېيىشتىن ئارتۇق قاپ يۈرەكلىك بولمىسا كېرەك

 - رەقهملىك ھهدىسلهرگه مۇراجىئهت قىلغان كىشى - 6103، 6104، 6105ئهدەپتىكى 

بىر كىشى بۇرادىرىنى كاپىر دەپ ئاتىسا ، ئۇ سۆز ئىككىسىنىڭ بىرىگه " 

). دا، ھۆكۈم ئېيتقۇچىنىڭ ئۆزىگه قايتىدۇيهنى بۇرادىرى كاپىر بولمىغىنى"(قايتىدۇ

دېگهنگه ئوخشاش پهيغهمبهر " مۆمىننى كاپىر دېگهن كىشى ئۇنى ئۆلتۈرگهنگه باراۋەر"

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنتايىن كهسكىن ۋە تولىمۇ نازۇك، جىددىي ئاگاھالندۇرۇش 

ەر ئاددىي شۇ نۇقتىدا مهسىلىنىڭ ئۇ قهد. خاراكتېرىنى ئالغان بايانلىرىنى ئۇچرىتىدۇ

پاالنى ئاقچى، پوكۇنى كۆكچى، پاالنى مۇناپىق، پوكۇنى . ئهمهسلىكىنى چوڭقۇر تونۇيدۇ 

. ئۇنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇش جايىز ئهمهس. بىرلىكسهپ بىلهن ئاالقه قىلىدۇ

غا ئايلىنىپ كهتتى، ئۇنىڭغا ) زىيانلىق مهسجىد" (مهسجىدى زىرار"مهسجىدلهر 
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 بىز ساناشتىن ئاجىز كېلىدىغان مىڭلىغان زەھهر يهنه... بارماسلىق كېرەك

روشهنكى، ئىسالمىيهتنىڭ تۇنجى قوماندانلىق مهركىزى، ..... يالىتىلغان پهتىۋاالر

دۆلهت ئورگىنى، دىنى، سىياسى، ئىقتىسادى، مهدەنىي، ئىجتىمائىي ھاياتى 

پ مهركهزلهشكهن زونا، بۈگۈنكى كۈندە سىياسى قويمىچىالرنىڭ ئوينىغان مىڭال

 نهيرەڭلىرى، بىزنىڭ مهۋقهسىزلهرچه كۈچ چىقىرىشىمىز ئارقىسىدا خېلى -ھىيله 

كهسكىن ئېيتىش مۇمكىنكى، پۈتكۈل ساھهدە . ئوبدانال مهناغا ئېگه قىلىنىۋاتىدۇ

 -نوپۇزىدىن ئايرىلىپ قالغان مۇسۇلمانالر ئاممىسىنىڭ قولىدا بىساتى بارلىرى زىلچا 

تىلىپ كهتكهن ئالقانچىلىك جايناماز تاشالپ قويغان گىلهم، يوقلىرى يىرتىق بورا، تى

تاملىرىغا تاغۇت . مهسجىددىن باشقا تىلغا ئالغۇدەك بىر نهرسه قالمىدى

 -  تهشۋىقاتلىرى چاپالنغان، مۇنبهرلىرىدە ئۇالرنىڭ يول -ھۆكۈمرانالرنىڭ ئىالن

نى مهسجىدنى باھانه قىلىپ، ئۇ" ئهبگاالشقان"يورۇقلىرى سۆزلىنىپ تۇرىدىغان 

باشقىالرنىڭ ئىختىيارىغا تاشالپ بهرمهستىن، بهلكى مۇسۇلمانالر ئاممىسى بىلهن زىچ 

 - ئىتتىپاقلىشىپ، ئېتىقادىمىزغا بارغانچه ھاقارەت قىلىشنى كۈچهيتىۋاتقان دىن 

دۈشمهنلىرىگه قارىشى تۇرۇش ئۈچۈن كۈچ توپلىساق، ئهقىدىنى، كۈچنى، ئىقتىسادىي، 

شۇنىسى ! قىلىق كۇچهيتسهك بۇنىڭ نېمىسى يامان؟ئىجتىمائىي بىرلىكنى شۇ ئار

 پائالىيهتلىرىنى ئىسالمىيهت ئېتىقاد ئۆلچىمىدىن ئايرىپ - ئېنىقكى، ئۆزىنىڭ ھايات

 ئهركىنىلىكنى قولغا كهلتۈرۈش، -قارىيالمايدىغان كىشىلهر توپى ئۈچۈن، ھۆرلۈكنى

ىشهنلىرىنى  جاھالهت ك- مۇستهملىكه سىرىتماقلىرىدىن ئاجراپ چىقىش، نادانلىق

دەرۋەقه، سېپىمىزدىكى . پاچاقالپ تاشالش يولىدا مهسجىدگه تايانماي ئامال يوق

ۋىجدان ئويغاقلىقىدا تۇرىۋاتقان ھهرقانداق كىشى يوقىرىقىغا ئوخشاش كاپىرغا، 

مۇناپىققا ئهسلى رولىنى جارى قىلدۇرالمايۋاتقان مهسجىدكه، بىرلىكسهپتىن قول 

الرغا نهپرەت كۆزى " شاپتۇل دامولال"ى خالىمايدىغان ئۈزەلمىگهن ياكى قول ئۈزۈشن

ھهتتا دىنىغا، . بىلهن قارىغان ئهزىمهتلهرگه ھۆرمهت نهزىرىنى تىكمهي تۇرالمايدۇ

" بىرلىكسهپچىلهر" چۈشهنچىگه ئىگه بولمىغان - ئېتىقادىغا، نىسبهتهن ئېنىق ئاڭ 

ئىخالسنىڭ "لېكىن. مۇ ئۇالردىكى قىزغىنلىق، ئىخالسنى ئىنكار قىلىشتىن ئاجىز

! ئېيتقىنكى«: ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه. ئۆزىال كۇپايه قىلمايدۇ
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ئالالھغا دەۋەت قىلىمهن، مهن ۋە ماڭا ئهگهشكهنلهر ) كىشىلهرنى(بۇ مېنىڭ يولۇمدۇر، "

دېگهن » مهن مۇشرىكالردىن ئهمهس. روشهندەلىلگه ئاساسلىنىمىز، ئالالھ پاكتۇر

بىزدە پهتىۋا  . كه يانداش تۇرىشى الزىم) ئىالھى ھېكمهت  ( دەلىل   روشهن ئايىتىدىكى

. بۇنى بىلىپ بولمايدۇ! بىرىش ساالھىيىتى توشقان دىنى زاتالر زادى قانچىلىك؟

 ئهھكامالر ئهسىرداش - لېكىن بىز بىلىدىغان ئىسالم ۋە ئۇنىڭدىكى ، قائىدە 

بۇ يهردە شهرىئهتنى . (انال پهرقلىنىدۇمۇپتىلىرىمىزنىڭ ئۆلچهم، پهتىۋالىرىدىن ئوبد

) قايرىپ قويۇپ، ھىسىياتنى پهتىۋا دەستۇرىغا ئايالندۈرۋالغانالرنى كۆزدە تۇتىۋاتىمهن

مۇقهددەس دىنىمىز ئىسالم بىزگه، كاپىرلىقىغا ئېنىق ھۆكۈم يوق، ئهمما پاسىق 

ا، ئىمام بولسا ، ئۇنىڭ ئورنىنى باشقىالرنىڭ ئىگهللهش ئىمكانىيتى بولمىس

مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتى، جامائهتنىڭ پۈتۈنلۈكىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا ئۇنىڭ 

شۇڭا . ئارقىسىدا ناماز ئوقۇشنىڭ جايىز ئىكهنلىكىنى روشهن كۆرسىتىپ بهرگهن

سىياسى مهنپهئهتنى ئهقىدىنىڭ ئالدىغا قويماسلىق، ھسىياتنى ئارقانالش، 

  . ستۇرىشىمىز الزىمھۇشيارلىققا، ئهقىلگه تايىنىش روھىمىزنى ئۆ

بىز يهنه نۇرغۇن مهسىلىلهرنى ، شۇ قاتاردا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كاپىرالر 

بىلهن قىلغان ئاالقىسىنى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تائىفتىن قايتقاندا مۇتئىم 

ئىبنى ئۇدەينىڭ ھىمايىسىگه كىرگهنلىگىنى، يۈزلىگهن ساھابىلهرنىڭ ھىجرەتتىن 

ۋە باشقا ) قولسانائىتى(ككه مۇشرىكلىرى بىلهن تىجارەت، سانائهتئىلگىرى مه

 سېتىم ئاالقىلىرىدە بولغانلىقىنى، ھهبهشىستانغا ھىجرەت -جهھهتلهردە ئېلىم 

قىلغان مۇھاجىرالرنىڭ كاپىرالنىڭ ھىمايىسىدە ھايات كهچۈرۈپ تۇرغانلىقىنى 

 سېتىم قىلغانالرغا - دە، كاپىرالر بىلهن ئېلىم - ئىسىمىزدىن چىقىرىپ قويدۇق 

دىن ئىبارەت ئىنتايىن ئېغىر جازاالرنى ) جهمئىيهتتىن ئايرىپ قويۇش(مۇقاتهئه 

ۋاھالهنكى ھازىرقى زامان ۋە قهدىم ئۆتكهن سهلهف ئالىمالرنىڭ . قولالنغان بولدۇق 

سىز مۇپتىلىرىمىزدەك قااليمىقان " ئۆپكه"يۇقىرىقىدەك نازۇك مهسىلىلهردە بىزنىڭ 

  .هنلىرى يوقپهتىۋا كهسك
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 ئىماندا مۇستهھكهم تۇرۇشنى، - ئهمما ئۇالر پهقهت بىرال شهرتنى يهنى ئهقىدە 

 ئىسالم - ھهممىگه ئېتىقاد يۇكسهكلىكىدىن باھا بېرىشنى، دىنسىزالرغا ئىمان

مانا بۇ بارلىق مهسىللهردىكى ئهڭ . كۇرسىسىدىن چۈشۈپ بهرمهسلىكنى تهكىتلهشتى

  . ئاخىرقى جاۋاپ

  ! ۇرمهن ھۆرمهتلىك ئوق

يۇقىرىقى ئىبارىلهرنى ھهرگىزمۇ سىزگه يامان نىيىتى بار،كومۇنستالرنىڭ 

قارغىش تهككۇر پىيالىلىرىدىن شۇملۇق شهربىتى ئىچكهن شهيتان مىجهزلهر 

سىزنىڭ قايغۇڭىزغا قايغۇرىدىغان،سىز يىغلىغان نۇقتىدا تهڭ . ئېيتمىدى

مىدىن نىجاتلىق ساھىلىغا يىغاليدىغان، سىز بىلهن تهقدىرداش ، ھاالكهت قاينى

شۇنداقكهن . ئوياليدىغان قېرىندىشىڭىزنىڭ يۈرەك سۆزى يىتىشنى ھهمىشه 

دېگهن ھېكمهتكه ئاساسهن، يۇقىرىقى " كېسهلنى يۇشۇرساڭ ئۆلۈمى ئاشكارا"

 قۇرۇق سۆزلىرىمدىن رەنجىپ -سهھپىلهر دىكىدەك تۆۋەندە دېمهكچى بولغان قاتتىق 

  . ئىشىنىمهنيۈرمهيدىغانلىقىڭىزغا چىن 

سهمىڭىزگه سىر ئهمهسكى، ئىنسانىيهتنىڭ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن 

ئىختىرالىرى -كېيىنكى يېرىم ئهسىردىن كۆپرەك جهرياندا ياراتقان ئىجادىيهت

ئىنتېرنېت . ئۆتكهن مىڭ يىلدا ياراتقان كهشپىياتلىرىنى بېسىپ چۈشتى

INTERNET (( سىدا ئومۇملىشىپ، يهر شارىنى تىن ئىبارەت زامانىۋى تور دۇنيا مىقيا

ۋاھالهنكى، تهكلىماكان ... كېچىككىنه چهمبىرەك ئېچىگه يېغىنچاقلىدى

پائالىيهتلىرى جهريانىدا تىلغا - چۆللىكىگه قامال قىلىنغان ئىنسانالرنىڭ ھايات

نهس باسقان . ئالغۇدەك يېڭىلىقالر، خۇشاللىنارلىق ھادىسىلهر مهيدانغا كهلمىدى

نىڭ ئىللىق نۇرىنى چېچىپ كېلىۋاتقان قۇياش ئاستىدا ، جاھىل دىيارىمىزغا ئۆزى

خاراكتېرلىك قوتۇر كېسىلىگه ئوخشاش روھىتىمىزگه چىڭ چاپالشقان جاھالهت، 

 تارىختىكى ئىجادىيهت  . خۇراپاتلىق ۋە بېكىنمىچىلىك پاجىئه تۈسىدە تهكرارالندى

هكلىرىدىن ۋەسىقىلىرىمىز ئۆتمۈشىنىڭ قىسسه داستانلىرى، رىۋايهت چۆچ

 -  ئىختىرا ئىگىلىرى، ئىجتىمائىي - نهسلىمىزدىن چىققان ئىجادىيهت . ھالقىمىدى
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پهلسهپىۋى تىمىالردا ئىزدەنگۇچىلهر ئۈچۈن، ئۆتمۈش گوياكى شائىرنىڭ قهلىمى 

ئۇالر ئىچىدىن كېلهچهك . غا ئوخشاش خورىماس مهنبهگه ئايالندى"جانان"ئاستىدىكى 

 -  يېڭى بهلگىلهرنى -، ئىزدىنىدىغان، ئۇ ھهقته يېڭى ھهققىدە جىددىي ئويلىنىدىغان

دېمهك، تارىخ بىر ئىزدا . نهزىرىيهلهرنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانالر يوق دېيهرلىك بولدى

. تهكرارالندى، ئىلمى چېكىنىش ۋە بېكىنمىچىلىك ھۆكۈمران ئورۇنغا ئۆتتى

ئهنه ئاشۇ . ىمانا بۇالرنىڭ ھهممىسى كهچمىش ئىد. كونىلىق يهلكىمىزدىن باستى

ھارغىنلىق پۇراپ تۇرىدىغان ئۆتمۈشنىڭ ئېچىنىشلىق نالىلىرىگه سهزگۈلىرىمىزنى 

مهرگهزلهشتۇرۈپ، ئۇنىڭ تارىخى جاۋاپكارىنى ئىزدەۋاتقىنىمىزدا، كۆڭۈل ئىكرانىمىزغا 

 دە، -مهسئۇلىيهتتىن ياتالشقان بىر ئىنساننىڭ قىيسايغان گهۋدىسى كىرىپ كېلىدۇ

ئۇنداقتا ئۇ . ىنالپ، تىترەپ تۇرغان ۋۇجۇدىمىزغا سىڭىپ كىتىدۇ ئاستا يېق- ئاستا 

كىم؟ ماھىيهتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا ئۇ، شۇ قهدەر ئۇلۇغ ئىنسانكى ، مهرىپهت 

يهنه شۇنىڭ .  سائادىتى ئۈچۈن گۆھهرلهرنى قازىدۇ- دېڭىزىدىن ئىنسانىيهتنىڭ بهخت 

اراسىتى ئۆمهرنىڭ ئادالىتى، ئۇلۇغلۇقتا ئهبۇبهكرى بهكرىنىڭ پ ئۈچۈن ئۇلۇغكى ، ئۇ 

ئوسمان ئىبنى ئاففاننىڭ نومۇسچانلىقى، ئهلى ئىبنى ئهبى تالىپنىڭ ئاجايىپ 

پىداكارلىقى ۋە پۈتكۈل ساھابىلهرنىڭ دىنىغا ، ئېتىقادىغا بولغان تهڭداشسىز 

نى "ھهدىس شهرىپ"ۋە " قۇرئان كهرىم"سهمىمىيىتى مۇجهسسهملهنگهن، ئۇ 

 سائادىتى ئۈچۈن ئالى كومپاس دەپ تونىغان -تتىكى بهخت ئاخىرە- ئۆزلىرىنىڭ دۇنيا

ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن "بارلىق مهسئۇلىيهتچان، تهقۋادار كىشىلهربىلهن، 

ئۇنىڭ شۇ ئۇلۇغلۇقى بىلهن، . تا ئورتاقلىق تاپقان، ئۇلۇغ ئىنسان ئىدى"توسۇش 

نغان، بىلىش دائىرىسى ئىنسانىيهتنىڭ مهدەنىيهت تارىخى يېڭى مهزمۇنغا ئىگه قىلى

يېغىنچاقلىغاندا ھهممىدە ئالدىنقى قاتاردا ... كېڭهيگهن، ئىجادىيهت ئېڭى ئۆسكهن 

يۇقىرىقى قۇرالرنى ئوقۇغان كىتاپخاننىڭ ئېڭىدا ئۇ كىشىنىڭ تارىختىكى . ئىدى

ئهمما ئىنساننىڭ قىممىتى . ئىكهنلىكىگه قىلچىلىك گۇمانىي قالمايدۇ" تالىپ"

يغاقلىقى بىلهن ئۆلچىنىدىغان ھازىرقىدەك بىر دەۋردە، ئۆزىنىمۇ ، ئۇنىڭ ئىجادى ئو

بىر " ئاسمان يېقىلىپ چۈشسه، ئاستىدا يېتىپ مانتا يهيدىغان"ئۆزگىنىمۇ ئۇنتۇپ، 
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تالىبالرنىڭ رېئال ئهمىلىيتىنى گويا زەرداپ ) توغرىراقى كۆپىنچه(قىسىم، 

  . قىلىشقا مهجبۇرمىزئېچىۋالغان ئادەمدەك ئاچچىق تولغىنىپ تۇرۇپ ئېتىراپ 

ئۆتمۇشى بىلهن بۈگۈنى ئوتتۇرىسىدىكى مۇساپه بارغانچه يىراقالپ كېتىۋاتقان بۇ 

  .ئىنسانالر ھهققىدە دەسلهپكى قۇرالردا ئازراق كايىغان ئىدىم

سۇپىزىمنىڭ پىسخىكىمىزغا كۆرسهتكهن، " يولسىز ئهقىدە"مهلۇمكى، ھېلىقى 

جهزلىككه چاقىرىدىغان ئاساسسىز بولۇپمۇ ۋايىغا يهتكهن جاھالهت، قۇل مى

 - تۇزانلىرىنى ئېتىقادى بىلىشىمىزنىڭ، ھايات- نهزىرىيهلىرىنىڭ چاڭ 

مىسال دېسهك ساماندەك . پائالىيتىمىزنىڭ بىر تهرىپى قىلىپ كېتىپ بارىمىز

 يىگىرمه يىل ئهتراپىدا دىنى مهدرىسلهردە، ئالىمالرنىڭ -ئون بهش . تۇرۇپتۇ

 مۇتالىئه قىلىش بىلهن ھاياتىنى ئۆتكۈزگهن بىر دىنى -  سۆھبهتلىرىدە، ئىزدىنىش

ئوقۇغۇچىنىڭ ئۆزىنى ۋە مهقسىتىنى ئىپادىلىشى، بهش يىل ئهتراپىدا باشالنغۇچ 

 مۇددىئاسىنى ئىزاھلىشىدىن كۆپ -مهكتهپته ئوقۇغان بىر ئوقۇغۇچىنىڭ مهقسهت 

ارچه ئىلمى ماقاله تۈۋەن تۇرسا ، شۇنچه ئۇزۇن جهريان سهرپ قىلغان تۇرۇقلۇق بىرەر پ

يېزىش ياكى قهغهز يۈزىدە ئاددىي شهكىلدە بولسىمۇ مۇددىئاسىنى بايان قىلىش 

ئىقتىدارى بولمىسا ، بىر تىل ۋە ئۇنىڭ مورفولوگىيه ۋە سىنتاكسىسلىق ساھهلىرى 

بىلهن ئون يىلالپ مۇئامىله قىلغان كىشىدە ئهدەبىي ئۇسلۇبتا ئىككى ئىلىك ساالم 

يېتىلمىسه ، ئىنساننىڭ ئالدىدا ئاقالشتىن ئاجىز كېلىدىغان خهت يېزىش قۇدرىتى 

  ! بۇ قىلمىشنى ، ياراتقۇچىنىڭ ئالدىدا قانداق ئاقالش مۇمكىن؟

ئىدىلوگىيه كۈرىشى ئاساسى ئورۇندا تۇرىدىغان بۈگۈنكىدەك دەۋردىمۇ، كاپىرنىڭ 

هنلىرىنىڭ  ژورناللىرى دەپ نهزىرىگه ئالماي، دىن دۈشم- چىقارغان كىتابلىرى، گېزىت 

 ئېتىقادىغا قىلغان ھاقارەتلىرىدىن خهۋەرسىز - مۇسۇلمانالر ئىدىلوگيسىگه، ئهقىدە

ياشايدىغان، مۇسۇلمان ئهللىرىنىڭ ئىقتىسادى، ئىجتىمائىي، سىياسى ھاياتىدىن، 

 مۇسىبهتلهر ۋە ئۇنىڭ كېلىپ چىقىشى -بولۇپمۇ ئۇالرغا يۈزلىنىۋاتقان پاجىئه 

قى چاغلىق ئىلمى قارىشى يوق ۋەزىيهت مهۋجۇت تۇرسا، توغرىسىدا تېرىقنىڭ قاسىرى

بىز قانداقسىگه ئۆزىمىزنى ھهقىقهتنىڭ تالىپلىرى، خهلقىمىزنىڭ زىيالىلىرى، 
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دىنىمىزنىڭ داھېلىرى سانايمىز؟ تارىختىكى دىنى ئالىمالرنىڭ ئۆگۈنۈش،ئۆگۈتۈش، 

 مىڭ پارچه ياكى ناۋادا مهن يىگىرمه: "تهتبىقالش روھى قهيهرگه كهتتى؟ ئىبنى جهۋزى

ئۇنىڭدىن ئارتۇق كىتاب ئوقۇغان دەپ مۆلچهرلهنسهم، يهنىال ئۆزۈمنى تالىپ 

يىگىرمه مىڭ ئهمهس، بهلكى يىگىرمه پارچه ! ئهمما بىزچۇ؟ . دەيدۇ" ھىساپاليمهن

كىتاب ئوقۇماستىنال، ئۆزىمىزنى رەسمىي موللىالر ياكى ئىلمىيراق ئېيتقاندا، 

ماكانغا " خاسىيهتلىك"دىن ئىبارەت "تۆر" دە، - ىمىزئالىمالر سېپىگه كۈچهپ تىق

قهلهندەرنىڭ كۇالسى چاغلىق شۇ ماكاننىڭ . مۇستهملىكه تامغىمىزنى باسىمىز

كۆپىلىگى - دائىملىق مېهمىنى بولغان كۈندىن باشالپ، قوساقتىكى ئۇماچنىڭ ئاز

 دىنىمىزدا پۇرسهت تاپساق،. بىلهن ھىساپالشمايال، پهتىۋا دەستۇرلىرىنى كهڭ ئاچىمىز

ناۋادا تهبىرىم خاتا .  يوق نۇرغۇن سۆزلهرنى يېغىپ، سۆزلهپ سورۇن قىزىتىمىز- بار 

بولمىسا، بىزدىكى ۋائىزلىق، گهپدانلىق تارىختىكى ئهڭ يۇقىرى باسقۇچقا 

دىلىمىز بىلهن تىلىمىزنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇساپه مۆلچهرلهش قېيىن . كۆتىرىلدى

 بىزنى ئىسالھ قىلغىن، بىز ئارقىلىق باشقىالرنى ئىسالھ !ئىي ئالالھ... ھالهتكه يهتتى

  !. قىلغىن

يۇقىرىقىالردىن روشهن كۆرىنىپ تۇرۇپتىكى، بىز ئىسالھات :خاتىمه ئورنىدا

يولىنى تاللىشىمىز، ئۆزىمىزنى ئۆزگهرتىشىمىز، مۇسۇلمانالرغا غايىنى، ئېتىقادنى 

باشالش، پهتىۋانى مۇپتىلىق بۇنىڭ ئۈچۈن ھهممىنى ئۆزىمىزدىن . ئۆگىتىشمىز الزىم

شهرتى توشقانالر چىقىرىش، ئىجتىهادنى مۇجتهھىدلىك ئۆلچىمىگه يهتكهنلهر ئېلىپ 

بېرىش ئېڭىنى تۇرغۇزۇش، خهلقىمىزنىڭ مائارىپ ئېڭىنى، يېڭىلىق يارىتىش، 

كهشپىيات، ئىجادىيهت، تهتقىقات روھىنى گهۋدىلهندۈرۈش ئۈچۈن، ئۆزىمىز بۇ ھهقته، 

ئوقۇش، . هنچه، ساغالم ئىلمىي بىلىش ھاسىل قىلىشىمىز الزىممۇستهقىل چۈش

بىلىش . ئوقۇغاندىمۇ ئهڭ كۆپ ئوقۇش بىلىشىنىڭ تۇنجى ۋە ئهڭ ئاخىرقى ئاساسى

ئارقىلىق ئهقىدىنى قوغداپ قالغىلى، ئالالھنى توغرا رەۋىشته تونۇغىلى، شۇ ئاساستا، 

ىق ئالالھنىڭ ۋە بىلىش ئارقىل. ئىنساننىڭ قىممىتىنى تىكلىگىلى بولىدۇ

ئۆزىمىزنىڭ دۈشمهنلىرىنى قورقۇتۇش، ئۇالرنىڭ شهرىئهت ھۆكۈمى كۆرسهتكهن 

جازاسىنى جايىدا اليىقالشتۇرۇش قارىشىنى تىكلىشىمىز، ئهمىلىيتىنى مهيدانغا 
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قۇللۇق، ئاجىزلىق، مهھكۇملۇق ئىسالمىيهت "كهلتۈرىشىمىز ۋە جاراڭلىق ھالدا 

قىمىزگه تونۇتۇش بىزنىڭ نۆۋەتتىكى باش تارتىپ ئىكهنلىكىنى خهل" روھىغا خىالپ

يېغىنچاقلىغاندا، بىزنىڭ دۇچ كهلگىنىمىز ! دوستالر. بولمايدىغان مهجبۇرىيىتىمىز 

قانداقتۇر ئىجتىمائىي تهڭسىزلىكال ئهمهس، بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر بولغان 

سا مهنىۋىيهت راكى، بۇ راكنىڭ شىپالىق مهلهىمى ۋاقىت سۈيىدىن يۇغۇرۇلمى

شۇڭا . ئىجابىي نهتىجىگه ئېرىشكىلى بولمايدىغانلىقى ھهممىگه بهش قولدەك ئايان

ئۆزىمىزنىڭ قولىدا دېگهن " بايقالمىغان"بىزگه يۈكلهنگهن بۇ پاجىئهنىڭ تىزگىنى 

قاراش بىلهن ئېتىقادنى ئاساس، شهرىئهتنى ئۆلچهم قىلىپ، ئىسالھاتىمىز ئۈچۈن ۋاقت 

  !. ئاجرىتايلى

تا تهكىتلهيمهنكى، ئۆلچهمگه اليىق مۇسۇلمان بولۇش ئۈچۈن، ئاخىرىدا، قاي

  !مهسىلىلهرگه ئېتىقاد يۈكسهكلىگىدىن باھا بېرىش روھىمىزنى تىرىلدۇرەيلى

 
  

  

 

   


