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مهسچىت ئېچىگه كوممونىستنىڭ دۆلهت بايرىقى 
ئېسىلغان بولسىمۇ، بۇ مهسچىتته ناماز ئوقۇش دۇرۇس 

 بولىدۇ
 

 نومۇرلۇق سوئال- ٢٠١١٣٤     
 :ئالسو     
خىتاي هۆكۈمىتى شهرقى تۈركىستاندا ئۇيغۇر      

ئۈستىگه  مېهراب مۇسۇلمانلىرىنىڭ مهسچىتلىرىدە، مۇنبهر ۋە
. ياكى قىبله تام تهرەپكه دۆلهت بايرىقىنى ئېسىشقا مهجبۇرلىدى

ئۇيغۇر دىيارىدا مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ دىنى ئىشلىرىغا ئىگه 
تاينىڭ دۆلهت بايرىقى بواللمايدۇ، ئۇالر مهسچىتلىرىگه خى

يۇقىرىقىدەك ئههۋال ئاستىدا بۇ . ئېسىلىشىنى خالىمايدۇ
مهسچىتلهردە ناماز ئوقۇساق توغرا بوالمدۇ؟، بۇ ههقته چۈشهنچه 

 . بېرىشىڭالرنى سورايمىز
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيهلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهغا خاستۇر
ۇلمانالرنىڭ ههرقانداق ۋەزىيهت ئاستىدا يهنى مهسچىت مۇس     

تاغۇتالرنىڭ بايراقلىرى ئىسىلغان تهقدىردىمۇ، -ئېچىگه كاپىر
شۇنداقال زېمىن . ئالالهنىڭ ئۆيىنى تهرك ئېتىشى توغرا بولمايدۇ

ئههلى ئارىسىدا مۇسۇلمانالر ئۆزىنىڭ مهسچىتلىرىگه 
 . ئىگىدارچىلىق قىلىشقا ئهڭ  ههقلىقتۇر
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. ئالاله يولىدا جىهاد قىلىش قىيامهتكىچه داۋاملىشىدۇ      
ئىنسانالرنىڭ ئىسالم پرىنسىپى ئاستىدا تىنچ ۋە بهختلىك هايات 
كهچۈرۈشى، ئۆزلىرىنىڭ ئىززەت، شهرىپى ۋە ئهركىنلىكىنى قولغا 
كهلتۈرۈش ئۈچۈن، ئالاله يولىدا سۆز بىلهن، تىل بىلهن، مېدىيا 

نۆۋىتى كهلگهندە قورال كۈچى بىلهن ۋاستىلىرى ئارقىلىق، ههتتا 
 .كۈرەش قىلىش كېرەك

مۇنبهرلىرىگه بايراق  ۋە مۇسۇلمانالر مهسچىتنىڭ مېهراب     
ېسىلدى دەپ، مهزكۇر مهسچىتته ناماز ئوقۇشنى تهرك قىلىدىكهن، ئ

بىكاردىنال دىن دۈشمهنلىرىگه زور غهلىبىنى بارلىققا كهلتۇرۇپ 
دىن دۈشمهنلىرىگه مۇسۇلمانالرنى ئالالهنىڭ . بهرگهن بولىدۇ

-دىنىدىن توسۇش، ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسىنى بۇزۇش، ئىمان
مىكىر -كۈندۈز هىلى-ئهقىدىسىنى يوق قىلىش ئۈچۈن كېچه

 . ئىشلىتىدۇ
مىكىرلهردىن ئاگاه بولۇشى -ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى بۇنداق هىلى     

كاپىرالرنىڭ بهلگىلىرى ۋە سۈرەت بار ئورۇنالردا ناماز . الزىمدۇر
. ئوقۇش چهكلىنىدۇ دېگهن پهتىۋاالرغا ئالدىنىپ قالماسلىق كېرەك

ېكىن ئۇ پهتىۋاغا گهرچه ئۇ پهتىۋاالر ههق ۋە توغرا بولسىمۇ، ل
مۇسۇلمانالرغا كهڭرىچىلىك ۋە ئهركىنلىك بولغان جايالردا ئهمهل 

قانخور -ئهمما مهجبۇرالنغان، قىستالغان، زالىم. قېلىنىدۇ
هاكىمىيهت بىلهن قانلىق مهرىكىگه دۇچ كېلىش ئېهتىماللىقى 
بولغان ئورۇنالردا، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئهمهلىي ئههۋالىغا 

زىيان توغرا -پ بولغان، كهڭرىچىلىك ئاساس قىلىنغان، پايدامۇناسى
مۆلچهرلهنگهن، ۋەقهنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگىال قاراپ پهتىۋا 
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بهرمهستىن، بهلكى ئهتراپلىق ئىزدىنىپ، ئىشنىڭ ماهىيىتىنى 
 .چىقىش ۋە تهسهۋۋۇر قىلغان هالدا مۇۋاپىق هۆكۈم قىلىش كېرەك

ە نۇرغۇنلىغان جاهىلىيهت هىجرەتتىن ئىلگىرى كهبه ئىچىد     
. ههرەم مهسچىتىدە ناماز قىالتتى بۇتلىرى تۇرۇقلۇق، رەسۇلۇلاله

كهبىدە بۇتالرنىڭ بولىشى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ههرەمدە 
سهجدە قىلىش ۋە ئالالهنىڭ بىرلىكىنى -ناماز قىلىش، رۇكۇ

نامايهندە قىلىش، پهيغهمبهرلىك رىسالىسىنى ئاشكارا يهتكۈزۈش 
ئهينه ۋاقىتتا . ارلىق ئىشالردىن توسۇپ قااللمىدىقات

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم دەۋەت قېلىۋاتقان ههقىقهت، ههرەم 
مهسچىتى ئهتراپىغا تارالغان باتىلالردىن نهچچه ههسسه كۈچلۈك 

 . ئېدى
ههق ساهىبى ئىرادىسىدىن قهتئى بوشاشماستىن، ههرقانداق      

ىشى ۋە هىمايه قىلىشى شارائىت ئاستىدا ئۆز ههققىنى قوغد
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههقنى يهتكۈزۇش يولىدا . كېرەك

بۈيۈك نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشىدىكى ئاساسلىق ئامىلمۇ، ئۆز 
 .ههققى ۋە مهجبۇرىيىتىدىن ۋاز كهچمىگهنلىكىدىن ئىبارەتتۇر

 .      ههممىدىن توغرىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر     
 

    
     

 


