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  .ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مىهرىبان ئالالھنىڭ نامى بىلهن باشاليمهن

) بۇ سۈرىدە مۇشرىكالرنىڭ گۇمراھلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللهرنى بايان قىلغىنىمىزدەك( [
  .ئايهت-55سۈرە ئهنئام] لىرىمىزنى روشهن بايان قىلىمىزئايهت گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن،

 ئۇزۇندىگهن نامدىكى ئامرىكا ھۆكۈمىتىگه سۇنۇلغان '' مۆتىدىل ئىسالم تورى قۇرۇپ چىقىش'' بۇ ماقاله 
مۇنبىرىدىن، ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمنىڭ '' ئهتتهۋھىد ۋەلجىهاد'' بىر دوكالتنىڭ قىسقىچه خۇالسىسى بولۇپ

  .دىمۈچۈن تهرجىمه قىلپايدىلىنىشى ئ
  http://www.tawhed.ws/r?i=Ntwrkart: مهنبه

  
  :قىسقىچه مهزمۇن
مۇئهسسهسهسى كېيىنكى چاغالردا نۆۋەتتىكى ئىسالم دۇنياسى ) Corporation RAND( ئامرىكىنىڭ راند 

هزكۇر ئورگان دىگهن ماۋزۇدا بىر دوكىالت سۇنغان بولۇپ بۇنىڭدا م'' مۆتىدىل ئىسالم تورى قۇرۇش''  ھهققىدە
سابىق سوغۇق ئۇرۇشالر دەۋرىدىكى كومۇنىزىم پىكرىگه قارشى تۇرۇش جهريانىدىكى  ئامرىكا ھۆكۈمىتىگه

تهجرىبىلهرگه تايىنىپ بۇ تهجرىبىلهرنى ھازىرقى زامان ئىسالمچىالر ئېقىمىغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئىشقا 
  .ىيهلهرنى سۇنغانتهۋس سېلىش الزىملىقى ھهققىدە بىرقىسىم نۇقتىلىق ۋە رىئال
ئىسالم دۇنياسىدا ) يهنى ئامرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ( دوكالتتا ئامرىكا قۇشماشىتاتلىرى ئىدارىسىنىڭ

ۋە مودىرنىزىم قاتارلىق ئېقىمالرغا ۋەكىللىك قىلىدىغان تهشكىالت ۋە گورۇھالرنى  سىكۇالرىزىم، لىبرالىزىم 
ىنغان بولۇپ بۇ خىل تهشكىالت ۋە گورۇھالر، دوكالت تهۋسىيه قىل مهيدانغا چىقىرىش ئۈچۈن مهبلهغ چىقىرىشى

كۆرسهتمىلىرىگه قارشى تۇرۇش رولىنى  -ھىساپلىغان ئىسالمچىالر جامائهتلىرىنىڭ پىكىر'' رادىكال '' 
-غهرىپچه چۈشهنچىسى خاراكتىر جهھهتته ئىسالمچه ئهمهس'' مۆتىدىللىك'' دوكالتتا يهنه . ئوينايدىكهن

ئارقىلىق كىمنىڭ ئامرىكىنى قولالپ '' مۆتىدىللىك''داقال ئامرىكىچه ئامرىكىچه بولۇشنىڭ شۇن
كىمنىڭ ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇپ غهلبهيوللىرىنى توسىدىغانلىقىنى ئهمىلى سىناقتىن  ھهمكارلىشىدىغانلىقى ۋە

  .ئۆتكۈزۇشنىڭ نهقهدەر ئىهتىياج ئىكهنلىكى تهكىتلهنگهن
سقىچه مهزمۇنىنى يهتكۇزىدىغان بولۇپ ئاساسى جهھهتتىن بۇ ماقاله ئوقۇرمهنلهرگه مهزكۇر دوكالتنىڭ قى

'' مۆتىدىللىك''  بويىچه تونۇشتۇرۇلىشى ۋە ئامرىكىچهىنهزىرىنىڭ ئامرىكا نۇقت ''مۆتىدىللىك''دىققهتنى 
شۇنداقال بۇ ماقاله ئامرىكىنىڭ . دىگهن قىسىمغا نۇقتىلىق قارىتىدۇ تورلىرىنى قانداق مهيدانغا چىقىرىش،

گۈللىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياكى ئۇنى قورشاش  اسىتىگه ئايلىنىپ ئىسالم ئۈممىتىنىڭئۇمۇمى سىي
ئهمىلى مىخانىزىمى  خىزمىتىگه ئۆتۇشتىن ئىلگىركى بۇ خىل دوكالتالر غا تۇتۇلىدىغان مۇئامىلىنىڭ

  .ھهققىدىكى بىر قاتار تهۋسىيهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
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  :مۇقهددىمه
ۋاتقان ئامرىكا نهزىرىيه تۇرغۇزۇش ئورگانلىرى، ئامرىكا ىىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنئوتتۇرا شهرق خ

ىدە بىرقاتار تهۋسىيهلهرنى تپىكىر ئۇرۇشىدا يوليورۇق بىرىش مهقسى ھۆكۈمىتىگه ئىسالم دۇنياسى بىلهن بولغان
وڭ نهزىرىيه مۇئهسسهسهسى دۇنيادىكى ئهڭ چ) Corporation RAND(  راند  .تهقدىم قىلىشقا تىرىشماقتا

 -  مهركهزلهرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتى بىلهن ھازىرقى ئامرىكا ھۆكۈمىتىدىكى قارار اليىههلىرىگهگۈچى تۈز
 ئهڭ مۇھىم تهسىر كۆرسهتكۈچى نهزىرىيه تۈزۇش -بولۇپمۇ ئوتتۇرا شهرق رايۇنىغا ئاالقىدار مهسىلىلهردە

  .پ كۆزگه چېلىقىدۇلۇئورگىنىنىڭ بىرى بو
مۆتىدىل '' نىڭ ئاخىرىدا)ئاي-3يىلى -2007(يىلى رەبىئۇل ئهۋۋەل -1428 ھىجرىيه راند مۇئهسسهسهسى

دىگهن ماۋزۇدا بىر دوكىالت ) Building Moderate Muslim Networks('' قۇرۇش مۇسۇلمانالر تورى
-11يهتته،بۇ مۇھىم تهسىر دائىرسى بار نهزىرىيه تۈزىگۈچى ئورگاننىڭ ىھازىرلىغان بولۇپ  بۇ ئهمىل

يىتهكچى نهزىرىيه بهلگىلهشتىكى  ھۆكۈمهتكه سۈنغان بىر قاتار  هبىردىن كېيىن ئىسالم دۇنياسىغا قارشىسىنت
  :سۇنغان رىئال ۋە نۇقتىلىق تهۋسىيهلهر بۇ دوكىالت ئامرىكا ھۆكۈمىتىگه.دوكىالتلىرىنىڭ داۋامى ئىدى

تۇرۇش جهريانىدىكى  قارشى ىئولۇگىيىسىگه سابىق سوغۇق ئۇرۇشالر دەۋرىدىكى كومۇنىزىم ئىد- 1
  .تهجرىبىلهرگه ئاساسلىنىش

 -  كىرگۈزگهن ئىسالمى ئېقىمالرنىڭ پىكىرىگورىيىسىگهلىق كات'' رادىكال''  بۇ دوكىالت -2
كۆرسهتمىلىرىگه قارشى تۇرۇشى ئۈچۈن ئىسالم دۇنياسىدا سىكۇالرىزىم، لىبرالىزىم ۋە مودىرنىزىم ئېقىملىرىغا 

مهيدانغا چىقىرىش يولى بىلهن ئىسالمى ئېقىمالرغا قارشى  ە شايكىالرنىۋەكىللىك قىلىدىغان گورۇھالر ۋ
  .تۇرۇشتا مهزكۇر تهجرىبىلهردىن ئهمىلى پايدىلىنىش

 نۇقتىنهزىرىغهرىپ -ۋە ئۇنىڭ خاراكتىرى ئىسالم چۇشهنچىسى بويىچه ئهمهس، ئامرىكا'' مۆتىدىللىك  '' -3
  .بويىچه بولۇش

ىڭدىكى مۇھىم پىكىرلهرنى ئوتتۇرغا قويۇشتىن بۇرۇن، بۇ نهزىرىيه بىز بۇ دوكىالتنىڭ مهزمۇنى ۋە ئۇن
تۈزىگۈچى مۇئهسسهسهنىڭ ئىلگىركى بىر قاتار دوكىالتلىرىغا بىر نهزەر تاشالش ۋە بۇالرنىڭ قايسىلىرى قايسى 

قىدە ى ھهققۋاتقانلىىئىسالم دۇنياسىغا قانداق تېڭىل-شهكىلدە ئامرىكا ھۆكۈمهت سىياسىتىگه ئايلىنىپ ئهرەپ 
  .ر بولسا كىرەكۈرۆبىرئاز مۇالھىزە يۇرگۈزۈش ز

  
  :ئىلگىركى دوكىالتالر

ۋاتقان ىگه ئهھمىيهت بىرىپ كىل'' ئىسالم خهۋپى '' راند مۇئهسسهسهسى سهككىز يىلدىن بۇيان ئاتالمىش 
مىنى  تهكشۇرۇش ۋە تهتقىقات خۇالسىلىرىنى ئوتتۇرغا قويغان بولۇپ ھهمگهنبولۇپ بۇالر بۇ ھهقته نهچچىلى

تارلىق قىلىدۇ، شۇڭا بىز دوكىالتالر ئىچىدىكى ئامرىكا ھۆكۈمىتىگه  بۇيهردە ئوتتۇرغا قويۇشقا ماقاله ھهجىمى
  .ئهڭ كۆپ تهسىر كۆرسهتكهن ئهڭ مۇھىم دوكىالتالرنى ئهسلهپ ئۆتىمىز

ى يېڭ''سىنتهبىر ۋەقهسىدىن ئىككى يىل ئىلگىرى -11يىلى، يهنى - 1999راند مۇئهسسهسهسى مىالدىيه
نامىدا بىر كىتاپ چىقارغان بولۇپ بۇ كىتاپنى ئامرىكىلىق بىر توپ  ''تىرۇرىزىمغا قارشى كۆرەش

بهت بولۇپ خۇددى بۇ دوكىالت توغرىسىدا سالماق تهھلىل 153كىتاپ . مۇتهخهسسىسلهر تهييارالپ چىققان
وشما شىتاتلىرى تهتقىقات ق يۈرگۈزگهن كهمبىرىدىچ بېك رىپۇ ناملىق مهركهز ئېيتقاندەك بۇ كىتاپ  ئامرىكا

بىرۇس  دائىرلىرى ۋە ئاكادىمىالردىكى ، ياكى سىياسهت ۋە ئىستىراتىگىيه دائىرلىرىدىكى، ئىيان لىسىر،
'' تىرۇر '' ھۇپمان،دېيۋىد رونپىلت ، جون ئاركۇيال ۋە مايكىل زانينى قاتارلىقالرغا ئوخشاش ئهڭ مۇھىم 

ئامرىكىغا '' يېڭى تىرۇرىزىم''  بۇ كىتاپ،   .السىسى ئىدىتهتقىقات نهتىجىلىرى خۇ مۇتهخهسسىسلىرىنىڭ
شۇنداقال . بىرىشكه تىرىشقان ئالغا جاۋاپولهمدۇ ياقمۇ؟ دىگهن سېمۇئهييهن ئىستىراتىگىلىك تهھدىد ئېلىپ ك
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نىڭ ئوتتۇرشهرىققه مهركهزلىشىدىغانلىقى ۋە ئامرىكا بىلهن ئىسرائىلىيهنىڭ '' يېڭى تىرۇرىزىم'' كىتاپتا 
  .هئهتىگه تهھدىد بولىدىغانلىقىغا ئىشارە قىلغانمهنپ

سىنتهبىردىن كېيىنكى -11''  يىلى،  2004سىنتهبىردىن كېيىن -11راند مۇئهسسهسهسى يهنه  
بهتلىك بىر دوكىالت تهييارالپ چىقارغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئامرىكا سىياسىتىنى 500نامىدا '' مۇسۇلمانالر دۇنياسى

بىرۋاتقان ھادىسىلهرگه نىسپهتهن ئهتراپلىق تهسهۋۋۇر  يۈز ئىسالم دۇنياسىدابهلگىلىگۈچىلهرگه ھازىرقى 
ئىسالمنىڭ نۆۋەتتىكى دىنى ۋە   سىنتهبىر دىن ئىبارەت بۇ ۋەقه-11ئارقىلىق ياردەم بىرىش نىشانى بويىچه
لهرنى تهتقىق ھهركهت رنى پهيدا قىلىشىغا ئېلىپ كىلىدىغان دىنامىكىلىقسىياسى مهيدانالردىكى رولىدا دولقۇنال

بۇ تهتقىقاتنىڭ بىرىنچى نۇقتىسىدا سىياسهت بىلىملىرى مۇتهخهسسىسى ئوتتۇرغا . قىلىشنى مهقسهت قىلغان
 يۆنىلىشلىرىنىڭ ئىدىئولوگىيهقويغان بويىچه ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان رايۇنلىرىدىكى ھهرخىل 

كۆرسهتكهن بويىچه مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىگه ئۇنىڭدا ، ئهتراپلىق خهرىتىلىرى سىزىپ چىقىلغان بولۇپ
قۇقلىرى، ئايالالر وھۆكۈمهت، قانۇن، ئىنسان ھ قارشى تهرىپى پهقهت دىنى ساھهدىال بولماستىن بهلكى-قارمۇ

 قارشى ئىكهنلىگى -قارىمۇ قۇقى ۋە مائارىپ قاتارلىق بىر قاتار سىياسى ۋە ئىجتىمائى مهسىلىلهردە ھهموھ
'' بىلهن  ئىسالم'' مۆتىدىل'' خىل تهتقىقات ال بۇ تهتقىقاتچىنىڭ ئوتتۇرغا قويۇشچه بۇشۇنداق. كۆرسىتىلگهن
پىيهلىك شۇنداقال  ئىسالم دۇنياسىنى جۇغرا.  ئوتتۇرسىدا سۇننى بارابهرلىك پهيدا قىلىدىكهن '' سىكۇالرىزىم 

 دەيدىغان'' مۆتىدىل'' ە يهنه بىرىنى ۋ'' رادىكال'' يهنه بىر  رايۇننى '' سهلهپى'' تهقسىملهر بويىچه بۇ رايۇننى  
بىرى بىلهن بولغان - ۇقتىسىدا مۇسۇلمانالرنىڭ بىرن ئىككىنچى .مهجبۇرى بۆلۇنمىنى مهيدانغا چىقىرىدىكهن

غهيرى ''ۋە  '' ئهرەپ '' ئىختىالپى ۋە  ''سۇننى '' ۋە '' شىيئه '' ئۆز ئارا ئىختىالپلىرى تىلغا ئېلىنغان بولۇپ بۇنىڭدا 
شىتاتلىرى تهس  شۇنداقال ئامرىكا قۇشما. ىختىالپى  دىگهن ئاساسى ئىككى ئىختىالپ سۆزلهنگهنئ'' ئهرەپ

بولسىمۇ ئىران شىيئهلىرىگه قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئىراق شىيئهلىرىنى قولاليدىغانلىقىنى ئىسپاتلىشى 
  .خۇالسلهنگهن كىرەكلىگى

مۇكراتچه ئىسالم؛ شىرىكلهر، خام ئهشيا زامانىۋى دى'' يىلى فىۋارالدا يهنه -2005راند مۇئهسسهسهسى 
دىگهن نامدا بىر دوكىالت چىقارغان بولۇپ بۇ دوكىالتنىڭ قارىشچه ئىسالمنىڭ '' بازىلىرى ۋە ئىستراتىگىيهلهر

ئىبارەت رايۇندىكى خاراكتىرىنى بىلىپ يهتمهي تۇرۇپ  ھهرقانداق ئۆزگهرتىشكه قاتتىق توسالغۇ بولۇشتىن
  .ىشنى مهيدانغا كهلتۇرۇش مۇمكىن ئهمهستهلهپتىكىدەك ئىسالھ قىل

. رۇھ بويىچه نهزەر تاشالش ئىچىگه يۇشۇرۇنغانۇشۇنداقال بۇنىڭ چارىسى مۇسۇلمانالرغا تۆۋەندىكى تۆرت گ
  .ئهسلىيهتچى مۇسۇلمانالر- 1

  .ۋى مۇسۇلمانالرىئهنئهن-2
  .پهرەس مۇسۇلمانالر  يېڭىلىق-3
  .   سىكۇالرىزىمچى مۇسۇلمانالر- 4

زىنىڭ دېيىشچه ئهسلىيهتچى مۇسۇلمانالر چوقۇم يىلتىزىدىن يوقۇتۇپ تاشلىنىشى الزىم، ئۇالرنى راند مهركى
 .ى ياخشىكئۇالرنىڭ تىرىكىدىن ئۆلى.  الزىملىنىشئېچىش ۋە بارلىق ۋاستىلهرنى قول يوقۇتۇش ئۈچۈن ئۇرۇش

ادنى ۋە قۇرئاننى ئىنچىكه ۋە ئاتالمىش جىه. شمهن كۆرىدۇۈد چۈنكى ئۇالر دىمۇكراتىنى ۋە غهرىپ دۇنياسىنى
ۋە ئۇالردىن ھهزەر . قايتا قۇرۇشنى كۆزلهيدۇ شۇنداقال ئۇالر ئىسالم خهلىپىلىگىنى. تهپسىرلهشنى چىڭ تۇتىدۇ

. قوللۇنۇشقا قارشى ئهمهس پهن ۋە زامانىۋى ۋاستىلهرنى- چۈنكى ئۇالر ئۆز نىشانىغا يىتىشته ئىلىم.ئهيلهش الزىم
بازا تهشكىالتى  بۇ قاتارغا سهلهپىي سۈننيىلهرمۇ ۋە.  ۋە مۇنازىرلهردە كۈچلۈك پاكىت قويۇش- ئۇالر  ھۆججهت

  .سىداشلىق قىلغۇچىالر شۇنداقال ۋاھهابىالرمۇ كىرىدۇې ۋە ئۇالرغا ھىئهگهشكۈچىلىرى، ئۇالرنىڭ ھىمايىچىلىر
بىلهن ۋى مۇسۇلمانالرغا ھهرگىزمۇ ئهسلىيهتچى مۇسۇلمانالر ىراند مهركىزىنىڭ دېيىشچه ، ئهنئهن

بهرمهسلىك كىرەك، ئهسلىيهتچىلهرنىڭ پىرىنسىپلىرىغا گۇماندا بولىشى  ئىتتىپاقلىشىپ قىلىش پۇرسىتى
كۈچلۈك بولۇش دەرىجىسىگه يىتىپ قالماسلىقى ئۈچۈن  ئۈچۈن ۋە ئۇالرغا ئوخشاش ھۆججهتته، مۇنازىرىدە
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پىلىق وبۇ ساھهدە س. تتىن قولالش الزىمجهھهقتىسادى تهربىيهسى بىرىش ۋە ئى- تهلىمەنىيهتداۋاملىق ئۇالرغا مهد
‹ :ئىبنى خهلدۇن مۇنداق دىگهن چۈنكى. يۆنىلىشىدىكىلهرنى ۋە شىيئهلهرنى ئاالھىدە ھهركهتكه كهلتۇرۇش الزىم

ۋى مۇسۇلمانالرنىڭ ى ۋە يهنه بولۇپمۇ بۇ ئهنئهن› .ئهگهر شىيئهلىك بولمىغاندا سوپىلىق بولمىغان بوالتتى
ئهلقائىدىچىلهر  ى قوغالشقۇچىالرنى قاتتىق قولالش بىلهن بىرگه، ۋاھهابىالر،ئىچىدىكى زامانىۋىلىقن

قولالش  ئاساسلىنىدىغان ھهنبهلى مهزھىبى پهتۋالىرىنىڭ قارشىسىغا ھهنهپى مهزھىبى پهتۋالىرىنى تارقىتىشنى
  .الزىم

ىدىكى مۇسۇلمانالر، ۋى مۇسۇلمانالرنى قولالشتا غهرىپ دۇنياسىبۇ دوكىالت ئهسلىيهتچىلهرگه قارشى ئهنئهن
ئهسلىيهتچىلهرنى تۆۋەندىكىدەك كۆرسىتىشكه تىرىشىشنىڭ مۇھىملىقى  دىندارالر، ياشالر ۋە ئايالالرغا

  :تهكىتلهنگهن
  . ئىسالم توغرىسىدىكى نهزىرىيهلىرىنى پاچاقالپ تاشالش- 1
  . ئۇالرنى داۋاملىق قانۇنسىز ، گۇمانلىق ئاالقىالرغا چېتىپ كۆرسىتىش-2
  .تىشى قوپال ۋاستىلهرنىڭ خهتهرلىك، يامان ئاقىۋىتىدىن ئهنسىرىنىۋاتقانقولل ئۇالر -3
ئۇالرنى باشقۇرۇش ئىشلىرىنى بىلمهيدىغان  قابىلىيهتسىز ، دىندىمۇ جاھىل ، سهۋىيهسىز ، قاالق - 4

  . كۆرسىتىش
  .رنى راۋاجالندۇرۇش ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى زىددىيهتلىك ئامىلال-5
زىدىغان، بۇزغۇنچى، ۈكىدىغان، شهنىگه داغ تهككۆرنى ئۇالرنىڭ ئابرۇيىنى ت مۇخبىر ۋە يازغۇچىال-6

  .كۆرسىتىدىغان مهلۇماتالرنى توپالشقا ئۈندەش مۇناپىق، ئهخالقسىز
ئۇالرنى بىرەر . ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا قىلچه ھۆرمهت كۆرسىتىپ قېلىشتىن قاتتىق يىراق بولۇش-7

 ئۈچۈن قهھرىمانالردەك كۆرسهتمهستىن داۋاملىق قورقۇنچاق، ۋەھشى ، ئهقلى قىلىپ قالماسلىقى كىشىنىڭ ھىمايه
  .جهھهتتىن نۇرمال ئهمهس، كۆرسىتىش

دا ئىككى توملۇق بىر تهتقىقات ۇدىگهن ماۋز'' ئهلقائىدىدىن كېيىن '' راند مۇئهسسهسهسى ئۆتكهن يىلى يهنه 
كىتىنى چۆرىدەپ ئىزدىنىش ئىلىپ بارغان، بىرىنچىسىدە خهلق ئارا جىهاد ھهر. نهتىجىسىنى ئېالن قىلدى

ئىككىنچىسىدە تىرۇرىزىم دۇنياسىنىڭ تاشقى شايكىلىرى ھهققىدە بولۇپ بۇ ئىككى توملۇق خۇالسه ئۇمۇمهن  
  :مىغا بۆلۇنگهنېچوڭ تۆت ت

سى، تاكتىكىلىرى، ئىقتىسادى مهنبهسى، ئۇرۇش يىئهلقائىدە ئۇنىڭ ئهقىدىسى ، ئىستىراتىگى: بىرىنچى تىما
ئالمىشىشى ۋە كهلگۇسىدىكى ئىهتىماللىقالر دىگهن نۇقتىالردا تهكشۇرۇش  وپراتسىيهلىرى، شهخىسلهرنىڭئ

  .ئېلىپ بارغان
 قۇبۇل قىلغان ئهمما ئۇنىڭغا رەسمى چېتىشلىقى ئىدىئولوگىيىسىنىئهلقائىدىنىڭ : ئىككىنچى تىما

  .ۇش ئېلىپ بارغانجامائهتلىرى ھهققىدە تهكشۇر بولمىغان خهلق ئارادىكى باشقا جىهاد
ھاماس ۋە ھىزبۇلالغا ئوخشاش ئىسالمى ياكى باشقا ئىسالمى بولمىغان ۋە ئهلقائىدە بىلهن : ئۈچىنچى تىما

لېكىن ئامرىكا ۋە ئۇنىڭ دوستلىرىنىڭ مهنپهئهتىگه تهھدىد ئېلىپ كىلىدىغان  ئېنىق چېتىشلىقى بولمىغان
  .ئىزدىنىش ئېلىپ بارغان دادۇنيادىكى ھهرقايسى تىرۇرىزىم جامائهتلىرى توغرىسى

تهشكىللىك جىنايهتلهر بىلهن تىرۇرىزىمنىڭ ئاالقىسى جۈملىدىن تىرۇرىستالر ئۆز : ئاخىرقى تىما
ھهركهتلىرىنى ئىقتىسات بىلهن تهمىن ئىتىش ئۈچۈن تهشكىللىك جىنايهتچىلهرنى ئىشقا سېلىش يوللىرىنى 

  .تهھلىل قىلغان
يىتهكچىلىق قىلغان بولۇپ بىزنىڭ بۇ ماقاله تهھلىل '' ئانگىل راباسا '' بۇ تهتقىقات نهتىجىسىنى تهييارالشقا

مهزكۇر تهتقىقات نهتىجىسى ئامرىكا قوشماشىتاتلىرىنى . قىلىدىغان تهتقىقات خۇالسىسنىمۇ شۇ تهييارلىغان
 دائىرىلىرىنى تېخىمۇ ئىسكهنجىگه ئېلىش خىزمىتىنى كهڭ يۆلهك بولۇش مهنبهلىرىنىڭ-ئهلقائىدىگه يار

ئهلقائىدە يهنى : مۇنداق دەيدۇ دائىرىدە قانات يايدۇرۇشقا بولۇپمۇ ئىسالم ئهللىرىدە چىڭ تۇتۇشقا چاقىرىپ
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قىلىش ،   ھۇجۇمئىدىئولوگىيىسىگهخهلقئارالىق جىهادقا قارشى كۆرەشنىڭ غهلبىسى ئالهمشۇمۇل جىهاد قىلىش 
ى ھهركهتلهرتهھدىدىگه قارشى تۇرىۋاتقان تىش ۋە جىهادېۋۈجىهاد جامائهتلىرىنىڭ ئۆز ئارا ئاالقىسنى ئۈز

شۇنىڭدەك بۇ تهتقىقات نهتىجىسى . ھهرجهھهتتىن ھىمايه قىلىش ئارقىلىق قولغا كىلىدۇ دۆلهتلهرنى قولالپ
جىهاد ئهقىدىسى ھهقىقهتهن ئىسالم دۇنياسىدا تېخىمۇ مهقبۇللۇققا ئىرىشىپ داۋاملىق قانات : مۇنداق دەيدۇ

ئهگهر بۇ . ىستالرنىڭ ئهلقائىدە سېپىنى تېخىمۇ كۆپلهپ يېڭىلىشى بىلهن نهتىجىلىنىدۇبۇ بولسا تىرۇر. يايماقتا
  .ئهقىدىنىڭ راستلىقىغا تىغ ئۇرۇلسا ئهلقائىدە ئۆزلىگىدىن يىمىرىلىپ ھاالك بولىدۇ خىل

قا ۋى يوللىرى ئهلقائىدىنى مهغلۇپ قىلىشىبۇ تهتقىقات نهتىجىسى يهنه تىرۇرىزىمغا قارشى تۇرۇشنىڭ ئهنئهن
يىتهرلىك بولمايدىغانلىقىنى تهكىتلهپ، ئهلقائىدە بىلهن بولغان كۆرەش خاراكتىرىنىڭ سىياسى ۋە 

مۇنداق '' راباسا'' الزىملىقىنى ئوتتۇرغا قويغان بولۇپ بۇ ھهقته   كۆرىشى ئىكهنلىگىنى چۈشۈنۈشئىدىئولوگىيه
ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئهڭ . هتتۇرھهركئىدىئولوگىيىلىك خهلقئارالىق جىهاد ھهركىتى رادىكال : دەيدۇ 

سهت قبۇنىڭدىن مه بۇ تهتقىقات نهتىجىسىنىڭ دېيىشىچه. قۇالي دەرىجىدىكى پىكىر ئۇرۇشى بىلهن بولىدۇ
 ۋاتقان ئىسالمى خىتاپ ۋە سىياسى خىتاپالردىنىئهلقائىدىنى ئۆزى ھازىر ئهڭ يۇقۇرى ماھارەت بىلهن ئىشقا سېل

بۇ تهتقىقات نهتىجىسىنىڭ قارىشچه خهلقئارالىق جىهاد ئهقىدىسىنى .  ئىكهنپايدىلىنىپ كىتىشتىن توسۇش
ئهلقائىدە ئاللىقاچان مۇسۇلمانالرنى غهرىپكه  سىرىتتىن ئىسكهنجىگه ئېلىش بهسى مۇشكۇل بولۇپ بۇنىڭدا

ئهلقائىدە بىلهن جىهاد  قارشى سهپهرۋەر قىلىپ بولغان لېكىن ئالهمشۇمۇل ھهركهت قىلىش پىكرىدە
ئهتلىرىنىڭ ھهممىسىمۇ ئورتاق بولۇپ كهتمىگهن، دەل مۇشۇ سهۋەپتىن بۇ تهتقىقات ئامرىكا جاما

خهلق ئارالىق جىهاد ھهركىتى بىلهن يهرلىك جىهادى ھهركهتلهر ئارىسىدىكى ئاالقىنى  قوشماشىتاتلىرىنى
غهرىپكه تهھدىد جىهاد ھهركىتى بولغان ئهلقائىدە بىلهن  بۇ بولسا خهلقئارالىق. تىشكه چاقىرىدۇېۋۈئۈز

بولمايدىغان يهرلىك جىهاد جامائهتلىرىنىڭ ئارىسىدىكى ئىختىالپنى تهكىتلهپ تهشۋىق قىلىش ئارقىلىق ئېلىپ 
ئىسالم  تهكىتلهيدىغان مۇھىم نۇقتىالرنىڭ بىرى شۇكى ئهلقائىدە قۇرۇپ چىقىشقا تىرىشۋاتقان. بېرىلىدۇ

ۆزىگه يېقىن يوالتمايدىغانلىقىنى  بۇنىڭ بىلهن بىرگه دۆلىتى باشقا ئىسالمى ئېقىمالرنى يىراقالشتۇرۇپ ئ
شۇنداقال يهرلىك . ىنى نامايان قىلىشقۋاتقانلىىئامرىكىنىڭ تىرۇرۇرجامائهتلىرىگه قارشى كۆرەش قىلىشقا تىرىش

تهھدىدىگه قارشى ھهرخىل مهسلهھهت، تهتقىقات دوكىالتلىرى، سىياسى ر دۇست ۋە ئىتىپاقداش دۆلهتلهرنى تىرۇ
  . قۇۋۋەتلهش- ل ۋە مهخپى ئاخباراتالر بىلهن تهمىنلهپ قولالپتهھلى

'' مۆتىدىل مۇسۇلمانالر تورى قۇرۇش'' راند مۇئهسسهسهسىنىڭ بىز ئاساسى تهھلىل قىلماقچى بولىۋاتقان 
ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا - 3يىلى - 2007رەبىئۇل ئهۋۋەل ئېيى مىالدىيه  يىلى-1428ماۋزۇلۇق ھىجرىيه 
ماقالىنىڭ باش قىسمىدا تىلغا ئېلىپ  التتىكى ئىگىركىلىرىگه ئوخشىمايدىغان يېڭىلىق،چىقىرىلغان بۇ دوكى

كۆرەش  ئۆتكىنىمىزدەك سابىق سوغۇق ئۇرۇشالر دەۋرىدىكى كومۇنىزىم پىكرىگه قارشى ئېلىپ بارغان
  قارشى ئهمىلى ئىشقا سېلىش ۋە ئىسالمئولوگىيىسىگهتهجرىبىلىرىنى يهكۈنلهپ بۇگۈنكى ئىسالم ئېدى

'' لىبرالىزىم ۋە مودىرنىزىم تهرەپدارلىرىنى مهيدانغا چىقىرىش شۇنداقال  ئىسالمدىكى  دۇنياسىدا سىكۇالرىزىم،
ۋە ئامرىكا بىلهن كىمنىڭ ھهمكارلىشىدىغان ياكى كىمنىڭ  نى ئامرىكىچه چۈشهندۇرۇش'' مۆتىدىللىق 

ىلهش قاتارلىق نۇقتىلىق رىئال تىمىالر بهلگ ھهمكارالشمايدىغانلىقىنى سىناش ئۈچۈن مهخسۇس پىرىنسىپالرنى
  .ئوتتۇرغا قويۇلغان

بۇ دوكىالتنى راند مهركىزىدە ئىشلهيدىغان ئامرىكىلىق بىر توپ مۇتهخهسسىسالر تهييارلىغان بولۇپ 
بولۇپ ئۇ بىر تهتقىقاتچى ئاكادىمىك بولۇشى بىلهن '' ئانگىل راباسا'' ئۇالرنىڭ كۆزگه كۆرۇنگهنلىرىدىن بىرى 

ىلگىرى ئامرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىگى ۋە مۇداپىئه مىنىستىرلىكلىرىدە بىر قاتار مۇھىم بىرگه ئ
ئۇنۋانىغا ئېرىشكهن، ئىنگىلىز  مهنسهپلهردە بولغان، ئۆزى ئامرىكا ھارۋارد ئۈنۋىرستىتى تهرىپىدىن دوكتۇرلۇق
ئىسالم  ئۇنىڭ. پىششق بىلىدۇتىلىدىن باشقا فارانسۇزچه،ئىتالىيهچه، گىرىگچه ۋە ئىسپانچه تۆت تىلنى 

  .دۇنياسى توغرىسىدا بىر قاتار كىتاپلىرى ۋە تهتقىقاتلىرى بار
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بهتتىن تهركىپ تاپقان بۇ دوكىالت ئىسالم بىلهن 217بىر مۇقهددىمه، توققۇز بولۇم ۋە بىر خۇالسه بولۇپ 
سىنىڭ شهرىق ۋە غهرىپ  كۆرىشىنىڭ خاراكتىرىنى بۇرۇنقى كاپىرلىق دۇنيا ئىدىئولوگىيهغهرىپ ئارىسىدىكى

الگىرلىرى ئارىسىدىكى سوغۇق ئۇرۇشلهرشهكلىدىكىگه ئوخشاش ئىسالم دۇنياسى بىرتهرەپته غهرىپ ئهللىرى 
بۇ دوكىالت ھازىرقى كۆرەش   .ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنىدۇ بىرخىل كۆرەشكه ھالىتىگه بىر تهرەپته بولغان يهنه

  كۆرىشى ئىكهنلىگىنىئولوگىيهئهسكىرى ۋە بىخهتهرلىك قىسىملىرى كۆرىشى بولۇش بىلهن بىرگه ئېدى
تهكىتلهپ تىرۇرىزىم بىلهن بولغان جهڭ غهلبىسى پهقهت ئهسكىرى ۋە بىخهتهرلىك ساھهسى ئارقىلىقال ئهمهلگه 

ىكال ھىساپلىغان پىكىر ساھهسىدىكى ئىسالم بهلكى ئهڭ مۇھىم بولغىنى دوكىالت راد ئاشمايدۇ
دوكىالتنىڭ قارىشچه بۇ بىر تهبىئى كۆرەش بولۇپ بۇنىڭدا . ئېدىلۇگىيهسىنى مهغلۇپ قىلىشتۇردەپ كۆرسىتىدۇ

بىلهن بولغان كۆرەشتىن ئالغان ئېدىئولوگىيىسى ئىلگىركى سوغۇق ئۇرۇشالر دەۋرىدىكى كۆمۇنىزىم 
تىزگىنىنى  ىرىنى تېپىپ چىقىپ ئىسالم دۇنياسى بىلهن بولغان كۆرەشنىڭتهجرىبىلهرنىڭ كارغا كىلىدىغانل

قولغا ئېلىش ئۈچۈن يېڭى ۋاستىلهر، يېڭى پىالنالر، يېڭى قۇرالالر ۋە يېڭى پىرگىراممىالر بىلهن قايتا ئىشقا 
بۇرۇنقى غهلبه سهۋەپلىرىنى ئىنچىكه ئىزدەپ ئۇنى ھازىر كارغا كىلىدىغان يېڭى تهلىماتقا  سېلىش

مهخسۇس بىر باپ ئاجرىتىپ بۇرۇنقى كۆمۇنىزىم ئېقىمىغا قارشى قىلىنغان  دوكىالتتا بۇ ھهقته. ئايالندۇرۇش
دۇنياسى بىلهن بولغان نۆۋەتتىكى كۆرەشنى مۇرەككهپ ھالدا  ئېدىلۇگىيه مهرىكىسى بىلهن ھازىرقى ئىسالم

ىرلهشنى ئىسالمچى ئېقىمنىڭ شۇنىڭدەك بۇ دوكىالتنىڭ قارىشچه ئىسالمنى تهپس. سېلىشتۇرۇپ چىققان
دىمۇكراتىيه ، ئىنسان ھوقۇقلىرى، ئايالالر مهسىلىلىرى قاتارلىق  قولىدىن ئېلۋېلىپ بۈگۈنكى كۈندىكى

توغرا كىلىدىغان قىلىپ تۇزۇپ چىقىش ناھايىتى  ساھهلهردە رىئاللىققا ماس خهلقئارا قانۇن، نىزامالرغا
  .ئهھمىيهتلىك ئىكهن

ىنى ئىسالمدىكى مۆتىدىللىكنى ئېنىق ۋە نۇقتىلىق قىلىپ ئامرىكىچه بۇ دوكىالت  ئاساسى كۈچ
 ئىسالم ىنىلىپتونۇشتۇرۇش ئىجات قىلىش ۋە بۇ غهرىپ ئهللىرى تهرىپىدىن ئىزچىل قولل چۈشهندۇرىدىغان

كه چۈشىدىغان ياكى '' مۆتىدىللىك'' ۋاتقانالرنىڭ ئامرىكىچه ىداۋاسى قىل'' مۆتىدىللىك'' دۇنياسىدىكى
دوكىالت . دىغانلىقىنى ئايرىشتىكى قېلىپ ۋە ئهندىزىسى بولۇشنىڭ ئهھمىيىتىگه مهركهزلهشتۇرگهنچۈشمهي

ئۆلچهملىرىنىڭ ئامرىكا سىياسىتىگه خىزمهت قىلىشتىكى ئهڭ '' مۆتىدىللىك'' يهنه دوكىالتتىكى بۇ خىل 
كه '' مۆتىدىللىك'' پسىرىدىكى ئامىلالر ئىكهنلىگى شۇنداقال ئامرىكا بۇنىڭغا ئاساسهن پهقهت ئامرىكا ته مۇھىم

  .شهخس ۋە ئورگانالرنىال  قوللىشى الزىملىقى ئىلگىرى سۇرگهن چۈشىدىغان
بىزمۇ بۇ ماقالىدە دوكىالتتىكى باشقا مۇھىم نۇقتىالرنىڭ پات ئارىدا تهكشۇرۇلۇپ چىقىشىنى جىددى ئۇمىت 

ئۆلچهملىرىنى '' مۆتىدىللىك'' كىچه دوكىالت ئاساسلىق كۈچىنى مهركهزلهشتۇرگهن ئاشۇ ئامرى قىلغان ھالدا
  :قىلىمىز  نۇقتىلىق تهھلىل
  چۈشهنچىسى دېگهن نىمه؟'' مۆتىدىللىك '' ئامرىكىچه 

تهتقىقاتالرنىڭ كۆرسىتىشچه ئامرىكا قۇشماشىتاتلىرىنىڭ بىرىنچى قهدەمدىكى نۇقتىلىق ئاساسى خىزمىتى 
ۇخىل مۇسۇلمانالرنىڭ ساالھىيىتىنى ۋە سۈپهت بولۇپ، بۇ بولسا ب'' مۆتىدىل مۇسۇلمانالر تورى قۇرۇش'' 

بۇنى بهلگىلهشكه قواليلىق توغدۇرۇش ئۈچۈن راند جهمىيىتىنىڭ بهزى . ئۆلچهملىرىنى بهلگىلهشكه باغلىق
ئىلگىركى قولالنغان بهزى پىرىنسىپلهردىن  مۇتهخهسسىسلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ تهركىبىنى ئايرىشتا

خاراكتىرىنى بهلگىلهيدىغان  نىڭ'' مۆتىدىل مۇسۇلمانالر''ته دوكىالت مۇشۇ مهخسهت. پايدىلىنىشقا بولىدۇ
  :بىرقىسىم ئۆلچهملهرنى ئوتتۇرغا قويغان بولۇپ ئۇالر تۆۋەندىكىچه

  :  دېمۇكراتىيهنى قۇبۇل قىلىش- 1
غهرىپ دېمۇكراتىيهسىنى قۇبۇل قىلىش بولسا مۆتىدىل مۇسۇلمانالرنى تونۇشتىكى مۇھىم بهلگىلهرنىڭ 

يهنه بهزى مۇسۇلمانالر بولسا ئۇنىڭ .  بهزى مۇسۇلمانالرغهرىپچه دېمۇكراتىيه نۇسخىسىنى قوبۇل قىلىدۇبىرىدۇر؛
پىرىنسىپىنى ) كېڭهش('' شۇرا'' ئىسالم باش پىرىنسىپلىرىغا ئوخشاپ كىتىدىغان يهرلىرىنى، بولۇپمۇ 
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ىلىپ ئىشىنىش دىمهك ئىسالم دېمۇكراتىيهنى قۇبۇل ق دېمۇكراتىيهگه مهزمۇنداش دەپ قاراپ قۇبۇل قىلىدۇ،
  .دۆلىتى پىكرىدىن ۋاز كىچىش دېمهكتۇر

  : قانۇن تۈزۈشته ھىچ بىر كۆز قاراشقا باغالنمىغان مهنبهلهرنى قۇبۇل قىلىش-2
بىلهن رادىكال ئىسالمچىالرنىڭ ئاساسلىق '' مۆتىدىل ئىسالمچىالر '' تهتقىقاتالر شۇنى كۆرسىتىدۇكى 

تهتقىقاتالر . ىڭ شهرىئهتنى تهدبىقالش مهسىلىسىگه بولغان مهيدانىدۇرئۇن، پهرقلىرىنىڭ بىرى بولسا 
دېمۇكراتىيه باش پىرىنسىپلىرى بىلهن ماس كهلمهيدۇ ۋە  تهكىتلهيدۇكى شهرىئهتنىڭ ئهنئهنهۋى تهپسىرلىرى

ىدىن سۇدانلىق يازغۇچى ئابدۇلال نهئىمنىڭ ماقالىس دوكىالت بۇنىڭغا.  ئىنسان ھۆقۇقلىرىنى ھۆرمهت قىلمايدۇ
ئىسالم شهرىئىتىدە ئهر، ئايالالر ۋە مۆمىن ، : دىگهن ئۇ يازغۇچى ماقالىسىدە مۇنداق. ئۈزۈندە ئېلىپ دەلىللهيدۇ

  .مۆمىن ئهمهسلهر بارابهر ھوقۇققا ئىگه ئهمهس
  : ئاز سانلىقالرنى ھۆرمهت قىلىش ئېتىقادتىكىئايالالر ھوقۇقىنى ۋە باشقا-3

ئوخشاش بولمىغان باشقا  ئايالالرنى ۋە'' مۆتىدىل ئىسالمچىالر'' ىتىدۇكى بۇ توغرىدا تهتقىقاتالر شۇنى كۆرس
ۋە ھازىرقى ئىجتىمائى مۇھىتنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم . ئازسانلىقالرنى كۆپراق قۇبۇل قىلىدۇ ئىتىقاتتىكى

رگه چىقىرىلغان بولمىغانلىقىنى نهزەرگه ئېلىپ قۇرئاندىكى ئايالالر بىلهن باشقا دىندىكىله زامانىغا ئوخشاش
  .قايتىدىن قاراپ چىقىشقا بولىدۇ دەپ قارايدۇ ئايرىم مۇئامىله قىلىش قانۇنلىرىغا

  : تىرۇرىزىمغا ۋە قانۇنسىز كۈچ ئىشلىتىشكه قارشى تۇرۇش- 4
'' باشقا كۆپۈنچه دىنالردىكىدەك ''  مۆتىدىل ئىسالمچىالر'' تهتقىقاتالر شۇنى تهكىتلهيدۇكى بىر قىسىم 

لېكىن كۈچ ئىشلىتىشنىڭ قاچان قانۇنلۇق بولىدىغانلىقى ۋە قاچان . ئىشىنىدۇ ئهقىدىسىگه'' شىئادالهت ئۇرۇ
  .ئاساسهن قايسى تىپقا تهۋەلىگىنى بهلگىلهش الزىم قانۇنسىز بولىدىغانلىقىغا بولغان مهيدانغا

  :توغرىسىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان سىناق'' مۆتىدىللىك '' 
بۇ  ئۆلچىمى سۇپىتىدە بىرتوپ سوئالالرنى ئوتتۇرغا قويغان بولۇپ'' ىدىللك مۆت'' دوكىالت بهشىنچى بۆلۇمدە 

بىلهن سۇپهتلهش مۇمكىنمۇياكى '' مۆتىدىللك '' سۇئالالرنىڭ جاۋابى بىرەر شهخىس ياكى بىرەر جامائهتنى 
 ''ىلمۆتىد''بۇ دوكىالت يهنه ئىسالمى ئېقىمالر بهزىدە ئۆزىنىڭ . ۇمۇمكىن ئهمهسمۇ دىگهننى بهلگىلهيد

ئىكهنلىگىنى داۋا قىلسىمۇ لېكىن بۇنىڭدا ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگه خاس چۈشهندۇرۇشنىڭ بارلىقىدىن 
 ئاگاھالندۇرپ بۇنىڭ چارىسى ئىتتىپاقداش كۈچلهر ئۆز ئارا بىرلىككه كهلگهن بىر توپ سوئالالر تىزىملىگى

قاتارىدا  لهر''مۆتىدىل '' اتقان ياكى داۋاسى قىلۋ'' مۆتىدىللىك '' بولۇش ئىكهنلىگىنى شۇنداقال بۇ ئارقىلىق 
نىيىتىنى  مۇئامىله قىلىنىشنى تهلهپ قىلىۋاتقان ئىسالمى ئېقىمدىكى شهخىس ۋە جامائهتلهرنىڭ ھهقىقى

مۇئامىلىسى پهقهت ئىتتىپاقداشالربىرلىككه '' مۆتىدىللىك '' ئاشكارىلىغىلى بولىدىغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ، 
ئۇمۇمهن  ارقىلىق مۇئهييهنلهشتۇرۇلگهنلهرگىال قىلىنىشى الزىملقىنى جىكىلهپكهلگهن سۇئالالرنىڭ جاۋابى ئ

سۇئالنى ئوتتۇرغا 11نىڭ ئاساسى نۇقتىلىرىنى كۆرسىتىپ بىرىدىغان تۆۋەندىكى ''مۆتىدىللىك'' ئامرىكىچه 
  :قويغان 
 مدۇ؟ گهرچه مهلۇم شهخس ياكى جامائهت قوپال ۋاستىلهر بىلهن شۇغۇللىنامدۇ ياكى ئۇنى قۇبۇل قىال- 1

قىالمتى  ھازىر زوراۋانلىق ۋاستىلىرىنى قوللىمىسىمۇ ياكى شۇغۇلالنمىسىمۇ ئىلگىرى شۇغۇلالنغانمۇ ياكى قۇبۇل
  ؟

 دېمۇكراتىيهنى قولالمدۇ ؟ ئهگهر قوللىسا ئۇنى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ بارلىق تهرەپلىرىگه چېتىلىدىغان-2
  كهڭ دائىرىدىكى مهنىسى بويىچه چۈشىنىپ قولالمدۇ؟

   خهلقئارادا بىرلىككه كىلىنگهن ئىنسان ھوقۇقلىرىنى قولالمدۇ؟-3
   ئىنسان ھوقۇقلىرى توغرىسىدىكى دىنى ئهركىنلىك ھهققىدە ئايرىم پىكرى بارمۇ ؟- 4
  دىنىنى ئالماشتۇرۇشنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىكهنلىكىگه ئىشىنهمدۇ؟-5
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دۆلهت چوقۇم مهجبۇر يۇرگۇزۇش كىرەك  ى جىنايى ئىشالر جازالىرىدىكى شهرىئهت قانۇنىنى تهدبىقالشن-6
  دەپ ئىتىقات قىالمدۇ؟

دەپ  ھهق تهلهپ قانۇنلىرىنىڭ مهخسۇس قىسىملىرىدا دۆلهت شهرىئهتنى مهجبۇرى ئىجرا قىلىشى الزىم-7
كىشىلهرگه  ئىتىقات قىالمدۇ؟ مهسىلىسنى دىنسىز قانۇنلهر بويىچه بىرتهرەپ قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان

  ئىتىراپ قىالمدۇ؟ النمايدىغان قانۇنالرنى تۈزۈش ئىختىيارلىقى بىرىلىشى كىرەكلىكىنىشهرىئهتكه ئاساس
 غهيرى دىندىكى ئاز سانلىقالرمۇ، مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش تامامهن تولۇق ھوقۇققا ئىگه بولىشى- 8

  الزىملىقىنى ئىتىراپ قىالمدۇ؟
ىندىكى ئاز سانلىق كىشىلهردىن ئاھالىسىنىڭ كۆپ قىسمى مۇسۇلمان بولغان بىر دۆلهتته غهيرى د- 9
  بىر كىشىنىڭ دۆلهت ئالى ئورگانلىرىدا مهنسهپ تۇتۇش ھهققى بارلىقىنى ئىتىراپ قىالمدۇ؟ بولغان
ئۆزىگه  ئاھالىسىنىڭ كۆپ قىسمى مۇسۇلمان بولغان بىر دۆلهتته يهھۇدىالر ۋە باشقا غهيرى دىندىكىلهر-10

  ەپ ئىتىراپ قىالمدۇ؟خاس ئىبادەتخانا بىنا قىلىش ھۇقۇقىغا ئىگه د
  ئىتىقاتسىزلىق باش پىرىنسىپلىرى ئاساسىدا قۇرۇلغان دۆلهت قانۇن تۇزۇملىرىنى قۇبۇل قىالمدۇ؟-11

يۇقۇرقى سۇئالالردىن تهركىپ تاپقان بۇ اليىههنى كۆرگهن ھهرقانداق كىشى دەرھال ئامرىكىچه 
سى ئاستىدا مۇسۇلمانالرنى ئىسالمدىن دەۋا'' كىمۆتىدىلل'' چۈشهنچىسسىدە خهلقئارالىق  ''مۆتىدىللىك''

دىمهك بىز . ۋاالاليدۇىمهنپهئهتىال كۆزلهنگهنلىكىنى كۆر-پهقهت ئامرىكىنىڭ پايدا بهدىلىگه يىراقالشتۇرۇش
شهپقهت -ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالر جهمىيىتى ئىچىدە ئىسالم شهرىئىتى سهپهرۋەر قىلغان مىهرى ھازىردىن باشالپ
ىدىلىرىگه ئاساسالنمايدىغان بهلكى ھهممه كىشى شهرتسىز قۇبۇل قىلىدىغان خهق باش قائ ۋە ئوتتۇرھاللىق

نامه بولۇپ مهيدانغا چىقىدىغان، - پ نىزامۈ، غهرىپچه ت پىتىدە تهقدىم قىلىنىدىغانۈئارالىق ئاساسى قانۇنالر س
  .چۈشهنچىسى تهشۋىقاتى دولقۇنى ئالدىدا تۇرۇپتىمىز'' مۆتىدىللىك'' بىزگه يات بىر خىل 

بۇ تهۋسىيهلهر قارارالشتۇرۇلۇپ خهلق ئارا پىكىر ساھهسىگه كىرىپ كهلسه خۇددى ئىلگىرى ئىنسان 
نامىدا ئوتتۇرغا چىقىپ كېيىنچه ئوخشاش جىنسلىقالرنىڭ شهھۋەت قاندۇرۇش ھوقۇقى شۇنداقال  ھوقۇقلىرى

غان ئاتالمىش ھوقۇقالرغا ئادەتلهرگه خىالپلىق قىلىش ھوقۇقلىرىغا ئايلىنىپ قال-ئهخالق، ئهنئهنه ۋە ئۆرپ
دۇنيا خهلقىنىڭ ئۇنى رەت قىلىشىغا ھهتتا ئىتىراز بىلدۇرۇشىگه خهلقئارالىق قانۇنالرغا ۋە خهلق ئارا  ئوخشاش
 دىققهتنى  .ھوقۇقلىرىغا قارشى چىققانلىق دىگهن داۋا بىلهن ھهرگىز يول قويۇلماسلىقى مۇمكىن ئىنسان

چىقىرىپ  ۇن شهرىئهت تىكىستلىرىنى ئىسالم ئىلمى مىراسلىرىدىنتارتىدىغان يېرى شۇكى بۇ دوكىالت نۇرغ
ئۈچۈن يېڭى  تاشالپ يۇقۇرقى اليىههنى تهكىتلهپ كۈچلهندۇرۇش، بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ۋە بۇنىڭدا رول ئېلىش
. تهكىتلىگهن دەۋەتچىلهر ياكى دوكىالتتا ئاتالغاندەك ياش دەۋەتچىلهرنى ئىشقا سېلىشنىڭ ئهھمىيىتىنى

بۇنى ئىجرا قىلىش  كه چاقىرىشنىڭ مهسچىتلهردىن يىراق بولىشىنى،'' مۆتىدىللىك'' ت يهنه بۇخىل دوكىال
شهخسلهرنى ئىشقا  پۆۋۇزۇر پىرۇگىراممىلىرى ۋە تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا مهشهۇر، ئاڭلىغۇچىلىرى كېئۈچۈن تىل

  .سېلىشنى تهۋسىيه قىلغان
 ئىسالمچىالرغا قارشى)لگه قىلغانۈساھابىالرنى ئ(لهپىچهۋى ئېقىمالرنى سهىپى ۋە ئهنئهنودوكىالت يهنه س

 بۇ دوكىالتتا ئهنئهنېۋى ئېقىمالرنى مهزھهپچىلىككه مايىل شۇنداقال. ئىشلىتىشنى تهۋسىيه قىلغان
 ۋاھهابىالرنىڭ چاقىرىقلىرىغا خىالپ ھالدا مازارلىقتا ناماز ئوقۇيدىغان، ئىجتىهات قىلماي قارىغۇالرچه

دوكىالتتا يهنه ئىسالمچىالرئېقىمىغا قارشى . مايىل كىشىلهر دەپ تونۇشتۇرۇلغانلىققا ىئهگىشىدىغان، سوپ
غهرىپكه پايدىلىق  ۋى ئېقىم بىلهن ئۆز ئارا چۈشۈنۈش زېمىنى ھازىرالشىپى ۋە ئهنئهنوتۇرۇش ئۈچۈن س

  .ئىشالردىن ئىكهنلىكى تهكىتلهنگهن
بىلهن ''مۆتىدىللهر''ان خۇالسه چۈشهنچىسى بويىچه دوكىالت يهنه ئىسالم دۇنياسىنى تهكشۇرۇشتىن ئېنىقالنغ

  :تهكىتلىگهن  ئهھمىيىتىنىبۆلۈشنىڭھهمكارلىشىشقا تۆۋەندىكى گورۇھالرنى مهركهز قىلغان ھالدا كۆڭۈل 
  دىنسىزلىق ۋە ئهركىنلىك تهرەپدارلىرىدىن بولغان مۇتهپهككۇرلهر ۋە ئاكادىمىكالر،- 1
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  .يېڭى دەۋەتچىلهر'' مۆتىدىل '' -2
  .هلق ئىچىدە گىپى ئۆتىدىغان ئاق ساقالالرخ-3
  .باراۋەرلىك ھوقۇقى داۋاسىدىكى ئايالالر بىرلهشمىلىرى- 4
  .ژۇرنالىستالر، يازغۇچىالر ۋە مۇتهپهككۇرالر-5

 ئۆلچىمىگه چۈشىدىغانالرنى'' مۆتىدىللك''دوكىالت يهنه يۇقۇردىكى گۇرۇھالر ئىچىدىن ئامرىكىچه 
'' ئامرىكىچه   ۋە باشقا جهھهتلهردىن قولالش ۋەئىقتىسادئهسسهسهلىرىنى مۇئهييهنلهشتۇرۇپ ئۇالرنىڭ مۇ

يىتهكچىلىك قىلىش شۇنداقال  ھىمايىچىلىرىدىن تهشكىل تاپقان باشقا مۇئهسسهسهلهرنى قۇرۇشقا'' مۆتىدىللىك
تېخىمۇ بۇنداق مۇسسهسهلهرنى  ئىسالمچىالر ئېقىمىغا قارشى تۇرىدىغان ئامرىكامهنپهتىنى ھىمايه قىلىدىغان

 مۇھىت ەنى ۋە مهديىۋىئىجتىمائى، ئېدى پ قۇرۇشقا كىشىلهرنى ئىلهامالندۇرۇپ يوللىرىنى ئاسانالشتۇرۇپۆك
  .بهرپا قىلىشقا سهپهرۋەر قىلىشنى كۆرسهتكهن

 دوكىالتتا كۆرسىتىشچه بۇ باسقۇچتا ئىسالمچىالر ئېقىمىغا قارشى ھهقىقى غهلبه قىلىش تهس بولغاچقا
كۆرەش  ئهتراپقا كېڭىيىشتىن ئىبارەت پىكىر يۆلىنىشىنىڭ ئهكسىنى مهيدانغا چىقارغىچهھازىرقى مهركهزدىن 

پىكىر يۆلىنىشىنى . نۇقتىسىنى مهركهزدىن ئۇنىڭ ئهتراپىغا قارىتىشقا ئهھمىيهت بىرىشكه تهۋسىيه قىلىنغان
راق ''مۆتىدىل'' اق ۋە ئهركىنر ئهتراپتىن مهركهزگه قارىتىپ ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ياكى دوكىالت تهييارلىغۇچىالر

يۈزلهندۇرۇش ئۈچۈن تهرجىمه ۋە تهشۋىقات  ھىساپلىغان ئىسالم ئهللىرىدىن ئهرەپ دۇنياسىنىڭ مهركىزى تهرەپكه
 شۇنىڭدەك دوكىالت، نىشانلىرىنى ئهمهلگه  .ۋاستىلىرىدىن پايدىلىنىشنىڭ ئهھمىيىتى تهكىتلهنگهن

'' مۆتىدىللىك''تهرەپلهردىن تهركىپ تاپقان  س ۋەئاشۇرۇشنى قولالشقا اليىق بولغان بىرقىسىم شهخى
لگىلىك مىسالالر ۈيېرى شۇكى دوكىالت كۆرسهتكهن ئ ئېچىنارلىق بولغان. ئۆلگىلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتكهن

جهنۇبى -ۋەسهللهم بىلهن خىيالى دىئالۇگ ئېلىپ بارغان  شهرقى قاتارىدا ئىسالم ئهلچىسى سهللهلالھۇئهلهيهى
 تىياتىرى ساھهسىدە ئىشلهيدىغان، سهھنىگه نىقاپ ىدىيه شۇنداقال  كوم.بار  بىر ژۇرنالمۇئاسىيادا چىقىدىغان

مۇسۇلمان ئايالنى ھاقارەتلهپ يۇمۇر سۆزلىگهندىن كېيىن سهھنىدە نىقاپنى چۆرۇپ  بىلهن چىقىپ ئىسالم ۋە
ۋېگىيهدە ياشايدىغان اكىستانلىق نورپلىپتىك ۋە كۇسار بىلهن پىقىراپ ئويۇن كۆرسهتكهن  تاشالپ ئىچىدىكى

كه تهۋە ''مۆتىدىللىك'' دوكىالتنىڭ كۆرسىتىشچه بۇالر قولالش ۋە ئىلهامالندۇرۇش زۇرۇر بولغان . بىر ئايالمۇ بار
ھهدىسلهرنىڭ سهھىلىگىنى  دوكىالت كۆرسهتكهن يهنه بىر ئۆلگه بولۇپ ئۇ گۇۋالىق توغرىسىدىكى. ئىشالرمىش

قىلغان بىر سهئۇدى ئهرەبىستانى تور  ىشنىڭ زۇرۇرىيىتى يوقلىغىنى داۋائىنكار قىلغان ۋە ئۇنىڭغا ئهمهل قىل
  .بېتىدىن ئىبارەت

بۇ . كه قانداق مۇئامىله قىلىش توغرىسىدا تهكلىپ'' مۆتىدىللىك'' كىالت ۋە بۇنىڭدا ئوتتۇرغا قويۇلغان وبۇ د
التتا بىز ماقالىدە تىلغا ئېلىپ قىسقا ماقاله ئاشۇ مۇھىم دوكىالتنى تونۇشتۇرۇشتىكى بىر مۇقهددىمىدۇر، دوكى

 بولغان يهنه نۇرغۇن مهسىلىلهر بار بولۇپ بۇالر ۋە بۇنىڭدىن باشقا زۆرۈرئۈگۈنۈش قىلىش  مىغان جىددىلبوال
تىزدىن ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش يوللىرىنى بىكىتىپ ئوتتۇرغا قويۇش  دوكىالتالر ئوتتۇرغا قويغان سۇيقهستلهرگه

نى قايتا تونۇشتۇرۇپ ئۇنى '' مۆتىدىللىك'' ۇمۇمهن مۇشۇ دوكىالت ماۋزۇسىغا ئاالقىدار لېكىن بىز ئ. الزىم ئىدى
  :توغۇرلۇق توۋەندىكىدەك بىر قىسىم ۋەسىيهتلهرنى سۇنىمىز ئامرىكىچه قىلىش دېگهن

 دوكىالتنى مۇمكىن قهدەر تىزدىن تهرجىمه قىلىپ ئىسالم دۇنياسىدىكى ئالىمالر، مۇتهپهككۇرالر ۋە - 1
قارار چىقارغۇچى كىشىلهرگه يهتكۈزۈش ۋە بۇ دوكىالتنىڭ مهقسىدى ۋە ئامرىكا  ئۇنالردىن بولغانسىياسى

  .ياردەملىشىش ھۆكۈمىتىگه سۇنغان تهكلىپلىرىنى چۇشۇنۇشكه
چۈشهنچىسىگه نىسبهتهن مۇناسىپ ئىلمى رەددىيه تهييارالش '' مۆتىدىللىك ''  دوكىالتتا ئوتتۇرغا قويغان -2

هت قولالنمىلىرىنىڭ غهرىپ ئهركىنلىكىگه چوقۇنغۇچىالر، سىكۇالرىزىمچىالر ۋە غهرىپلىكلهر ۋە بۇنداق شهرىئ
'' بۇنىڭدا ئالىمالرنىڭ  ئىسالم چاقىرغان ھهقىقى . ئاگاھالندۇرۇش تهرىپىدىن بوالپ كىتىلىشىدىن

هپ شۇنداقال ئوتتۇرھال مۇسۇلمانچىلىقنى تهكىتل نى ۋە ساماۋى كىتاپالر رىغبهتلهندۇرگهن''مۆتىدىللىك
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سىياسىتى تهشهببۇس قىلۋاتقان  دىنسىزالر نىڭ باشقىالرنى باستۇرۇش ۋە ئهقىللهرنى بۇزۇپ دىنالرغا قارشى تۇرۇش
  .نى ئىنكار قىلىپ تهشۋىقات ئېلىپ بېرىشى بهك مۇھىم دەپ قارايمىز''مۆتىدىللىك'' 

ۇرۇش ۋە تهرجىمه قىلغاندا مهناالرنى بۇخىل دوكىالتالر ۋە ئۇالر ئۆز ئىچىگه ئالغان مهزمۇنالرنى تونۇشت-3
دىققهتلىك بولۇش شۇنداقال بۇخىل دوكىالتالرنى غهرىپ تهشۋىقاتلىرى ئوچۇق ئېالن قىلىشقا نىمه  ئىپادلهشته

ئۈچۈن قىزىقمايدۇ ؟ئۇنىڭدا ئاشۇنداق ئېلمى، سۇيقهستلىك پىالنالر جۇرئهتلىك ئوتتۇرغا قويۇلغانلىقى ئۈچۈنمۇ 
سۇپىتىگه چۈشىدىغان '' مۆتىدىللك'' ئۆزلىرى ئوتتۇرغا قويغان ئاتالمىش اسىدىكىياكى  ئۇ ئىسالم دۇني

ناھايىتى ئېنىق سۇرەتلهپ بىرىلگهن بىر خىزمهت خهرىتىسى  شهخىشلهر ۋە مۇئهسسهسهلهر ناملىرى بىلهن
  .مۇھىملىقىنى تهكىتلهيمىز بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ ؟ دىگهنلهرنى ئىزاھالش قاتارلىقالرنىڭ

جهھهتتىكى ھۇجۇمنى ئالدى بىلهن غهرىپ تهرەپ باشلىغانلىقىنى ۋە بۇ ھۇجۇم ئۈچۈن پىالن  پىكىر - 4
يوليورۇقالرنى، مهبلهغ ۋە باشقا ھازىرلىقالرنى توپالۋاتقانلىقىنى،مهيلى بىز بۇنى -پىكىر  مهركىزى ئورگانلىرى

ىرىغا چاقىرىشنى كىشىلىرىمىزگه ئوخشاش كىلىشىپ ياشاش دېئالۇگل قۇبۇل قىاليلى ياكى بىرقىسىم
ئىسالم ئۇممىتىگه ھهقىقهتهن ئومۇميۇزلۇك  . بايان قىلىش الزىم داۋامالشتۇرايلى بهرىبىر ئوخشاش ئىكهنلىكىنى

توپلىنۋاتقانلىغىنى بۇنىڭغا قارشى ئۇممهت بارلىق  پىكىر ئۇرۇشى ئېچىلىشقا باشلىنىپ ئۇنىڭغا ئىتتىپاقداشالر
ۋە ھهممه ساھهلهر دۇشمهن  رمهي بولمايدىغانلىقىنىۈاس بىلدقاتالملىرى بويىچه خهتهرگه اليىق ئىنك

ئۇممىتى ئۆز ئارا  ئىتتىپاقداشلىرىغا قارشى بىرلىكسهپ تۇزۇشىنىڭ تهخىرسىلىكىنى شۇنداقال بۇنىڭدا ئىسالم
 -مۇناسىۋەتلىك قائىدە ئىختىالپ ۋە رىقابهت بولسۇن ياكى دۇشمهن بىلهن بولغان كۆرەش بولسۇن شهرىئهتنىڭ

  .لىرىگه قاتتىق رىئايه قىلىشى الزىملىقىنى بايان قىلىش كىرەكتۈزۈم
 مهركهزلهرنى ھىمايه قىلىش بىلهن بىرگه دوكىالتتا ئالدى بىلهن قول سېلىش كۆرسىتىلىپ كوپ تىلغا -5

  .ئۇممهتنىڭ ئهتراپى قىسمىنىمۇ ھىمايه قىلىشقا ئۇممهتنى سهپهرۋەر قىلىش ئېلىنغان
جىددى، ئۇنۋىرسال ۋە سالماق قهدەمدىكى تهشۋىقات خىزمىتى ئىسالم ھهرقايسى تهرەپ ماسالشقان -6

ئۆز ھوقۇقىنى قوغداشتىكى  پىكىر ئۇرۇشى مۇداپىئهسىدە مۇھىم بىر قۇرال بولىشىنى، بۇنىڭدا  ئۇممتىنىڭ
ان خىتاپالردىن يىراق بولۇشنى ۋە ئۇممهت ھوقۇقىنى قوغداشتا غهيرەتنى ئاشۇرۇپ چھىسىيات ئهمىلى بولمىغان

ممهتنى چىڭىتىش، سادىق ئىرادىلهرنى جۇشقۇن مهيدانغا چىقىرىش ئۈچۈن خىتاپالردىكى شهرىئهت ھى
  .ھىسىيات كۆتۇرەڭگۈلىكىنمۇ سهل چاغلىماسلىقنى تهۋسىيه قىلىمىز ئۆلچىمىگه چۈشىدىغان مۇۋاپىق

ه بولغان  ئومۇمى مۇسۇلمانالرغا قىلىدىغان ۋەسىيىتىمىز شۇكى ئالدىمىزدىكى باسقۇچتا بۇ ئۇممهتك-7
  .ئىپادىسىنىڭ تهلىپى ئىسالمنى ئۇنىڭ ئۆزىگه قىلىنۋاتقان ھۇجۇمالردىن قوغداش بولىدۇ دوستلۇق

-  قىلىدىغان ۋەسىيىتىمىز ، ئۇممهت ۋە ئۇنىڭ پايداىغۇچىلىرىمىزغا ئىسالمى ئېقىمالرنىڭ ئىخالسمهن قولل
ا بولغان ھهقىقى دوستلۇق، غهرىپكه ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئالدىمىزدىكى باشقۇچتا ئىسالمغ مهنپهئهت

  .  ساھهلىرى ۋە باشقا ساھهلهردە قارشى تۇرۇشنى تهقهززا قىلىدۇەنىيهتمهد -پىكر ۋە پهن
  
  )ئهلبايان ژۇرنىلىدىن نهقىل قىلىندى ، خهپپاچى تهخهللۇسلۇق بىر دوكتۇر :ئاپتۇر (
 

 


