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 لىشى مۇمكىنمۇ؟پهلهستىندىكى مۇسۇلمانالر خاتىرجهم ياشىيا

   نومۇرلۇق سوئال-1098

مۇسۇلمانالرنىڭ پهلهستىندە تىنچلىق ئىچىدە ياشىشى : سوئال

مۇمكىنمۇ؟ مۇقهددەس كىتابتا ئىسرائىل دۆلىتى ئهمهس، پهلهستىن 

دۆلىتى بارلىقى سۆزلىنىدۇ، يهھۇدىالر بىلهن ئهرەبلهر ئىبراھىم 

  تىنچ ياشىيالمايدۇ؟ئهلهيهىسساالم نهسلىدىن بولۇپ تۇرۇپ نېمه ئۈچۈن 

  : جاۋاب

شهكسىزكى، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم مۇشرىك بولمىغان، ئهھلى 

يهھۇدىالر ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ . تهۋھىد پهيغهمبىرى ئىدى

ئۇزەيرنى ئالالھنىڭ ئوغلى . نهسلىدىن بولسىمۇ ئالالھقا شېرىك كهلتۈردى

، ئهھلى تهۋھىد ئهھۋال مۇنداق ئىكهن. ئالالھنى بېخىل دىدى. دىدى

ئهرەبلهر بىلهن مۇشرىك يهھۇدىالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا قېرىنداشلىق ئاالقىسى 

باسقۇنچى ۋە بۇالڭچى يهھۇدىالر بىلهن پهلهستىن زېمىنىنىڭ . يوق

ئۇالر ئىناق . ئىگىسى بولغان مۇسۇلمانالرنى تهڭلهشتۈرگىلى بولمايدۇ

ڭ ۇالرنىچۈنكى يهھۇدىالر بېسىپ كېلىپ ئ، ئۆتۈشتىن بهك يىراق

تاراج قىلدى، ئۆيلىرىنى يېقىپ -زېمىنلىرىنى مال مۈلكىنى تاالن

يهھۇدىالر ۋەدىسىگه تۇرمايدىغان . ھهرۋاقىت ئۇالرغا زۇلۇم قىلدى. تاشلىدى

تهبىئىتى پهس، رەزىل مهخلۇقالر بولغانلىقتىن ئۇالر بىلهن سۈلهىلهرنى 

: تائاال مۇنداق دەيدۇئالالھ . تۈزگهن بىلهن ئۇالر ئهمهل قىلمايدۇ ۋە قىلمىدى

سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوبدان ) مۆمىنلهر(ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىلله بولغان «

ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋە سىلهر «: نهمۇنىدۇر، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه

 جۇدامىز، بىزنىڭ -ئالالھ نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئادا 
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ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر يالغۇز بىر ئالالھ قا ئىمان ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە 

پهقهت . دېدى» ئېيتقىنىڭالرغا قهدەر ئهبهدىي ساقلىنىپ قالىدۇ

ئهلۋەتته ساڭا مهغپىرەت تىلهيمهن، «ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىغا ئېيتقان 

دېگهن » ئالالھنىڭ ئازابىدىن ھېچ نهرسىنى سهندىن دەپئى قىاللمايمهن

ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ . (قىلىشىڭالرغا بولمايدۇسۆزىنى سىلهرنىڭ نهمۇنه 

پهرۋەردىگارىمىز ساڭا تهۋەككۈل «) بىلهن بىلله بولغان مۆمىنلهر ئېيتتى

» قىلدۇق، ساڭا قايتتۇق، ئاخىر قايتىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر

!) ئى مۇھهممهدنىڭ ئۈممىتى(«: يهنه بىر ئايهتته. ئايهت-4سۈرە مۇمتهھىنه 

ڭغا ئهگهشكهن مۆمىنلهر سىلهرگه، ئالالھنى ۋە ئاخىرەت ئىبراھىم ۋە ئۇنى

يۈز ) ئىمانىدىن(كۈنىنى ئۈمىد قىلىدىغانالرغا ياخشى نهمۇنىدۇر، كىمكى 

بىهاجهتتۇر، ) ئۇنىڭدىن ۋە ئۇنداقالردىن(ئالالھ ) بىلسۇنكى(ئۆرۈيدىكهن، 

  .ئايهت-6سۈرە مۇمتهھىنه » مهدھىيىگه اليىقتۇر ) ئالالھ(

دە ر يهھۇدىالر بىلهن بىلله تىنچ ئۆتهيلى دېگهنئهمدى مۇسۇلمانال

مۇسۇلمانالر سىرتتىن كهلگهن . ھاكىمىيهت كىمنىڭ قولىدا بولىدۇ

قاراقچىالرغا ھاكىمىيىتىنى ۋە ھهممه نهرسىسىنى تۇتقۇزۇپ قويۇپ 

ئۇالرنىڭ خاھىشى بويىچه ياشاشقا رازى بوالمدۇ؟ ئىسالم 

ئىسالم ئۈستۈن بولىدۇ، ئۇنىڭغا ھېچقانداق پرىنسىپ «پرىنسىپىدا

ن تۇرسا، مۇسۇلمانالر قانداقمۇ ئىسالمنى خار دېگه» ئۈستۈن قىلىنمايدۇ

ئۇالر تارىختىن بۇيان ئهھدە ۋە كىلىشىمالرغا . قىلىشقا رازى بولسۇن؟

خىيانهت قىلىشتا دۇنيا رېكوتىنى بۇزۇپ كىلىۋاتقانلىقىنى قۇرئان مۇنداق 

ھهر قاچان «: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ. ئىسپاتالپ بېرىدۇ

يهنى (رەر ئهھدە تۈزۈشسه، بىر تۈركۈمى ئۇنى بۇزىدۇ، بهلكى ئۇالرنىڭ ئۇالر بى
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- 100سۈرە بهقهرە » ئىمان ئېيتمايدۇ) تهۋراتقا(تولىسى ) يهھۇدىيالرنىڭ

  . ئايهت

مۇسۇلمانالر بىلهن يهھۇدىالرنىڭ ئىختىيارى بىرگه ياشىشى مۇمكىن 

ۇرى ئهمهس، شۇڭا يهھۇدىالر مۇسۇلمانالرغا زورلۇق قوللىنىپ مهجب

بۇ زىددىيهت تىنچلىق كېلىشىملىرى بىلهن . بويسۇندۇرۇپ كهلمهكته

شۇڭا ئۇالر . ئهمهس، بهلكى كۈچ بىلهن ھهل بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

پهلهستىنگه تۇرماي ئادەم يۆتكهپ پهلهستىننى پۈتۈنلهي 

لېكىن ئالالھ ئۇالرنىڭ ھىيله . يهھۇدىيالشتۇرۇشنى پىالنلىماقتا

بىر ھهدىسته يهھۇدىالر بىلهن . قىلىشقا قادىرمىكىرلىرىنى بهربات 

مۇسۇلمانالر ئۇرۇش قىلمىغۇچه قىيامهت بولمايدىغانلىقى ۋە يهھۇدىالرنىڭ 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ . يوق قىلىنىدىغانلىقىدىن خهۋەر بېرىلگهن

: ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

هن مۇسۇلمانالر ئۇرۇش قىلمىغۇچه، مۇسۇلمانالر ئۇالرنى يهھۇدىالر بىل«

قىرىپ تاشالپ، يهھۇدىالر قورققىنىدىن تاش ۋە دەرەخلهرنىڭ ئارقىسىغا 

دېگهن دەرەختىن باشقا تاش ۋە دەرەخلهر " غهرقهد"يوشۇرۇنىۋالمىغىچه، 

مېنىڭ ئارقامغا ! ئى مۇسۇلمان! زۇۋانغا كېلىپ، ئى ئالالھنىڭ بهندىسى

بۇ . »شۇرۇنۇۋالدى، ئۇنى ئۆلتۈرگىن دېمىگىچه قىيامهت بولمايدۇيهھۇدى يو

  .ھهدىسنى مۇسلىم رىۋايهت قىلغان

سىزنىڭ بۇ سوئالنى سوراش ئارقىلىق ھهقىقهتنى بىلىشكه 

ئالالھ سىز ۋە بىزنى توغرا يولغا . تىرىشقانلىقىڭىزغا رەھمهت ئېيتىمىز

  .يېتهكلىسۇن، ياخشىلىققا مۇۋەپپهق قىلسۇن

  . توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالھتۇرھهممىدىن
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- دېمهك؛ ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدەك، دىنى، مىللى كىملىكى، ئۆرپ(

ئادىتى ئوخشاشمىغان ئىنسانالر ئارىسىدا ئادالهتسىزلىك، ئىرقى 

ھۆقۈقلىرىدىن -ئىنسانى ھهق كهمسىتىش، جهمئىيهت تهڭپۇڭسىزلىقى،

ئىيهتنىڭ مهھرۇم قىلىش قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھۆكۈم سۈرۈشى جهم

ھهرقايسى ساھهلىرىدە مىللى توقۇنۇشنىڭ بارلىققا كىلىشىگه سهۋەبچى 

مىللهتنى زورلۇق ۋە كۈچ ئىشلىتىپ . بولىدىغان ئاساسلىق ئامىلالردىندۇر

بويسۇندۇرۇش ياكى يوقۇتۇپ تاشالش مۇمكىن ئهمهسلىكىگه پهلهستىن 

لىپ چۈنكى ئۇالر جىمجىت سۈكۈت قى. خهلقى جانلىق مىسال بوالاليدۇ

تۇرماستىن تىپىرلىدى ۋە شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ساغالم ئهقىدە، 

. مىللهتپهرۋەر، ۋەتهنپهرلىك روھىنى ئۆز ئهۋالتلىرىغا سىڭدۇرۇشكه تىرىشتى

مانا ئۇالر بۆگۈنگه كهلگهندە ئوتتۇرا شهرقتىكى ئاالھىدە قورالالنغان كۈچلۈك 

بۆگۈنگه قهدەر -ايىلدىن ت-1948يهھۇدى ئارمىيىسىگه تىز پۇكمهستىن، 

. ئۆزلىرىنىڭ زېمىن داۋاسىنى ھهرخىل ئۇسۇلالر بىلهن ئىلىپ بېرىۋاتىدۇ

كېسهكلهر بىلهن بولسىمۇ -ئهگهر ئۇالر مۇستهملىكه ھاكىمىيهتكه تاش

تىشىچه قارشىلىق كۆرسهتمهستىن، بىز نېمه قىالاليتتۇق ېكۈچىنىڭ ي

ىڭ ياردىمى ئالالھن- ئىدى، پهلهستىن مهسىلىسى -دەپ ياشىغان بولسا

مانا بۇ مۇستهملىكه .  بۆگۈنكىدەك خهلقئاراالشمىغان بوالتتى-بىلهن

ئاستىدا ياشاۋاتقان تهقدىرداش مهزلۇم مىللهتلهرنىڭ ئۆگىنىشكه 

 )-م-.تىگىشلىك تهرەپلىرىدۇر

   

  


