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 ١

  

ە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىشلهنگهن گولالندىيهدە ئىسالم دىنى ۋ

 فىلىمگه رەددىيه

  
ھهقىقهت بىلهن باتىل ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنىڭ تارىخى ئۇزۇن زامانالرغا 

باتىلنىڭ تهرەپدارلىرى ھهر ئهسىر ۋە ھهر جايدا ھهقىقهتكه قارشى تۇرۇپ . قايتىدۇ

ىنى ھهر زامان تارمار لېكىن ئالالھ تائاال باتىلنى ۋە باتىلنىڭ تهرەپدارلىر. كهلمهكته

ئىبلىس ئالالھنىڭ ئادەم ئهلهيهىسساالمغا سهجدە قىلىشقا  . قىلىپ كهلمهكته

ھهقىقهتكه ۋە ھهقىقهت ئىگىلىرىگه   بۇيرىغان ئهمرىنى رەت قىلغان ۋاقىتتىن بىرى 

 .  ئاداۋەت داۋام قىلىپ كهلمهكته- بولغان كۆرەلمهسلىك،سۈيقهست، دۈشمهنلىك ۋە ئۆچ 

مۇندىن بۇرۇن كۆپلىگهن چوڭ دۈشمهنلىكلهرگه ۋە كۆپلىگهن ئىسالم دىنى 

سۈيقهستلهرگه ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئالالھ تائاال بۇ دىننى ساقالشنى ئۆز ئۈستىگه 

 مىكىرلىك پىالنلىرى ۋە ھۇجۇملىرى - ئالغانلىقتىن، دۈشمهنلهرنىڭ ھىيله 

مهتكىچه شۇنداق ئالالھ تائاالنىڭ بۇ دىننى تا قىيا. ئۆزلىرىگه قايتۇرۇلۇپ كهلدى

ساقاليدىغانلىقىغا ۋە بۇ دىنغا بىلىپ، بىلمهي تىل تهككۈزمهكچى بولغان ئهبلهخلهرنى 

  . مۇشۇ دۇنيادىال جازاالپ، باشقىالرغا ئىبرەت بېرىشىگه ئىمانىمىز كامىل

مۇشۇ بىر قانچه يىل ئىچىدە ئىسالم ۋە ئىنسانىيهت دۈشمهنلىرىنىڭ ئىسالم 

ىرى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە بۇ دىننىڭ دىنىغا، بۇ دىننىڭ پهيغهمب

بىر قانچه قېتىملىق ئادالهتسىز ھۇجۇمى ۋە  نۇرلۇق دەستۇرى بولغان قۇرئان كهرىمگه 

 يىلى - ٢٠٠٥. ئىش دەسلهپته نورۋىگىيىدىن باشالندى. ئهدەپسىزلىكى مهيدانغا كهلدى

» ماگازىنات« ىيىنىڭمۇسۇلمانالرنىڭ شانلىق قۇربان ھېيتى ھارپىسىدا، نورۋىگ

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد  ژۇرنىلىدا، يهھۇدىي ئهسىللىك بىرسى تهرىپىدىن 

گالندز « يهنه شۇيىلى دانىيهنىڭ. ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهجۋى رەسىمى سېزىلدى

 سىنتهبىر سانىدا، پهيغهمبىرىمىز - ٣٠ يىلى - ٢٠٠٥گېزىتىتىنىڭ » پوستېن

االمنىڭ ئۇلۇغ شهنىگه نومۇسسىزالرچه تىل ئۇزارتىپ ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسس



 ٢

 مىليارد ١ئىنسانىيهتنىڭ، خۇسۇسهن دۇنيادىكى .  پارچه ھهجۋى رەسىم سىزىلدى١٢

 مىليون مۇسۇلمان خهلقنىڭ غۇرۇرىغا تېگىدىغان بۇ ئېغىر جىنايهتلهرگه قارشى ٤٠٠

بۇ قېتىم . هكتهكۈچلۈك ئىنكاسالر ۋە رەددىيهلهر تا ھازىرغىچه داۋام قىلىپ كهلم

پارتىيىسىنىڭ بېشىدا بولغان رادېكاللىق بىلهن تونۇلغان » ھۆررىيهت« گولالندىيه 

دېگهن بىرسى نام چىقىرىش ئارقىلىق سىياسى غهرەزلىرىگه يېتىش »گېرد فىلدرز«

 ١٧فىلىم . مهقسىتىدە، ئىسالم دىنىنى قارىالپ بىر قىسقا فىلىم ئىشلىگهن

سالم دىنىغا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ۋە قۇرئانغا مىنۇتلۇق بولۇپ، ئۇنىڭدا ئى

. دەپ ئاتىغان» پىتنه« فىلىمنىڭ نامىنى. تۈرلۈك تۆھمهتلهر بىلهن تىل ئۇزارتىلغان 

فىلىم مۇندىن بۇرۇن دانىيىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهققىدە سىزىلغان ھهجۋى 

لهيهىسساالمنىڭ فىلىمنىڭ بېشىدا، پهيغهمبهر ئه. رەسىم بىلهن باشالنغان

ئوت ئېلىشقا باشاليدۇ، فىلىم ئاخىرىدا بۇ   بېشىدىكى سهلله دەپ تهسۋىرلىگهن بومبا 

فىلىمنى ئىشلىگۈچى بۇنىڭ بىلهن ئۆزىنىڭ خهسىس غهرىزىنى . بومبا پارتاليدۇ

ئىسالم دىنى بۇزۇش ۋە ۋەيران قىلىش ئۈچۈن كهلگهن، بۇنىڭغا سۇكۇت «ئىزاھالپ 

ئهمهس قهۋملهرنىڭ ھازارىتىنىڭ يوقىلىپ كېتىشىگه قىلىپ تۇرۇش مۇسۇلمان 

  . دېمهكچى بولىدۇ» سهۋەب بولىدۇ

بىز بۇ خهسىس فىلىمگه قايتۇرىدىغان جاۋابىمىزنى مۇنداق تۆتكه بۆلۈپ بايان 

  :قىلىمىز

فىلىم ئىشلىگۈچى ئۆزى نهقىل كهلتۈرگهن ئايهتلهرنى بۆلۈۋەتكهن ۋە . ١

  .مهنىسىنى ئۆزگهرتىپ چۈشهندۈرگهن

بىلهن (دۈشمهنلىرىڭالر   « فىلىمدا دەسلهپ ئوقۇلغان قىرائهت ئالالھ تائاالنىڭ) ١(

ئۈچۈن، قولۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى، جهڭ ئېتى تهييارالڭالر، ) ئۇرۇش قىلىش

نىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزەڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردىن باشقا هللا بۇنىڭ بىلهن ا

قىرائهت بۇ يهرگه كهلگهندە .  سۆزى بولغاندېگهن» دۈشمهنلهرنى قورقىتىسىلهر

فىلىم ئىشلىگۈچى بۇنىڭ بىلهن . توختىتىلغان، ئايهتنىڭ ئاخىرى ئوقۇلمىغان

دېگهن سۆز ئارقىلىق ئىسالم دىنىنى ) قورقىتىسىلهر(» ترھبون« ئايهتتىكى



 ٣

بۇ ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ بىردەك . تېررورىستلىق دىنى دەپ قارىلىماقچى بولغان

بىز مۇسۇلمانلىق سۈپىتىمىز بىلهن بىزنىڭ ئۇلۇغ . اتقان غهرىزىدۇرتىرىشىۋ

دەستۇرىمىز قۇرئان كهرىمدىكى ئايهتلهردىن خۇدۇكسىرىمايمىز، خىجىل بولمايمىز، بۇ 

بهلكى ئۇنىڭ تىالۋىتى بىلهن . خىلدىكى ئايهتلهرنى ھهرگىز ئىنكارمۇ قىلمايمىز

ئهمهل قىلىشقا مۇيهسسهر  يىچه پهرۋەردىگارىمىزغا ئىبادەت قىلىمىز، مهنىسى بو

  .قىلىشىنى ئالالھتىن سورايمىز

  :بۇنىڭغا مۇنداق ئىككى يول بىلهن رەددىيه بېرىمىز

بىرىنچىسى، ئىسالم دىنىنىڭ ئۆز ئهھلىنىڭ قوغدىنىشى ۋە دۈشمهنلىرى ئالدىدا 

پۇت تېرەپ تۇرالىشى ئۈچۈن ئۇالرنى قوراللىنىشقا ۋە ھهر زامان دۈشمهننىڭ 

ھوشيار بولۇشقا چاقىرغان بۇ ئايهتنى ئىنكار قىلىپ، بۇ دىننى يولسىز ھۇجۇمىدىن 

بۇ ئىشنى  ئۇالر ئېيىبلىماقچى بولغان  ھالدا قارىلىماقچى بولغانالر ياخشى بىلىدۇكى، 

 ھازىرقى -قوغدىنىشنى    قوراللىنىش ۋە دۈشمهنلىرىنىڭ كۆڭلىگه ۋەھىمه سېلىپ - 

ېرىكا باشچىلىقدىكى چوڭ، زومىگهر دۆلهتلهر ئام چوڭ دۆلهتلهر قىلىۋاتىدۇ ئهمهسمۇ؟ 

ئاتوم بومبىلىرى، قىرغۇچ قورالالر، ئۇرۇش ئايروپىالنلىرى، دېڭىز ئاستى قورلالر ۋە  

ئالدى بىلهن ئۆزلىرىنى قوغداش، ئۆزلىرىگه كۆز تىكىۋاتقان   باشقىالرنى 

دۇ دۈشمهنلىرىنى قورقۇتۇش، ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىگه ۋەھىمه سېلىش ئۈچۈن ياساي

مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنلىرىنى ! بۇ ئايهتنىڭ مهنىسىمۇ دەل شۇ  ئهمهسمۇ؟ ئۇنداقتا، 

ئهمهلىيلىشىۋاتقان   بېسىۋالغان كۇففارالر مۇسۇلمانالردا مۇشۇ ئايهتنىڭ مهنىسى 

. ئۇالرنىڭ زېمىنلىرىنى بېسىۋېلىش خىيالىغىمۇ كېلهلمىگهن ئىدى ھېچبىر زامان 

پهقهت مۇشۇ ئايهتنىڭ مهنىسىگه مۇسۇلمانالر . ھچىدۇربۇنىڭغا تارىخ ئهڭ ياخشى گۇۋا 

ئهمهل قىلمىغاندىن كېيىنال ئۇالرنىڭ زېمىنلىرىنى بېسىۋېلىش، بايلىقلىرىنى تاالن 

بۇنىڭ ئهڭ يېقىنقى مىسالى .  تاراج قىلىش خاھىشلىرىنى ئىشقا ئاشۇرالىغان بولدى- 

هيرەڭلىرىنى ئىشقا مۇستهملىكىچىلهر ئىراققا كىرىشتىن بۇرۇن ھهرخىل ن. ئىراق

قوراللىرىنى، راكىتالىرىنى يوق قىلىشقا  سېلىپ ئىراق ھۆكۈمىتىنى زامانىۋى 



 ٤

ئۇالر قوراللىرىنى يوق قىلىپ بولغاندىن كېيىنال ئىراققا ھۇجۇم باشلىدى . قىستىدى

  ! بۇنىڭدىنمۇ ياخشى مىسال بارمۇ؟ بۇ ئايهتنىڭ ھهقلىقىغه . ۋە بېسىۋالدى

ر ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ئۇلۇغ كۆرسهتمىسى بويىچه ئىش مۇسۇلمانال  ئهگهر بىز 

كۆرۈپ، ئۆزىمىزنى قورالالندۇرغان ۋە دۈشمهنلىرىمىزگه ھهيۋە كۆرسىتهلگهن بولساق 

  . مۇستهملىكه بولۇپ قالمىغان بوالتتۇق ئىدى، بۈگۈنكىدەك مهزلۇم، بېچارە، 

م ئىككىنچىسى، يۇقىرىدا نهقىل كهلتۈرۈلگهن ئايهتنىڭ داۋامى فىلى

ئىشلىگۈچىنىڭ غهرىزىنى بۇزۇپ تاشاليدۇ، ئۇنىڭ ئىسالم دىنىغا تېررورىستلىقنى 

« چۈنكى بۇ ئايهتتىن كېيىنال كهلگهن ئايهت . مهنسۇپ قىلىشىغا ئىمكان بهرمهيدۇ

غا تهۋەككۈل هللا ئهگهر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سهنمۇ تىنچلىققا مايىل بولغىن، ا

بىلىپ ) نىيهتلىرىنى(ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ) ىنىئۇالرنىڭ سۆزلىر(هللا ا قىلغىن 

ئىسالم دىنىنىڭ تىنچلىقنى خااليدىغانلىقى، ئهگهر  دېگهن ئايهت بولۇپ،  » تۇرغۇچىدۇر

دۈشمهنلىرى يامان نىيهتلىرىدىن يېنىپ تىنچلىق يولىنى تالالپ، مۇسۇلمانالرغا 

الزىملىقىنى تهگمهيدىغان بولسا، مۇسۇلمانالرنىڭمۇ تىنچلىق ئىچىدە ئۆتۈشى  

  ! بۇنىڭدىنمۇ ئادالهتلىك ۋە ئېسىل پرىنسىپ بارمۇ دۇنيادا؟. بىلدۈرىدۇ

ئهگهر پۈتۈن ئىنسانىيهت دۇنياسى، خۇسۇسهن دۇنيانى ھهيۋىسى بىلهن قورقىتىپ 

قۇرئان كهرىمنىڭ بۇ تىنچلىق پرىنسى بويىچه   تۇرىۋاتقان چوڭ، زومىگهر دۆلهتلهر 

 بولسا ئىدى، بارلىق ئىنسانىيهت ئۇرۇغى بۇ دۇنيادا ئىش كۆرۈپ، يامان نهپسىنى يىغقان

بهختلىك، خاتىرجهم ياشىغان ۋە قانچىلىغان مىللهتلهر مۇستهملىكه ئاستىدا 

  .ھۆر ، ئۆزىگه ئۆزى خوجا بولۇپ ياشىغان بوالتتى-قالمىغان، ئهركىن 

شۈبهىسىزكى، بىزنىڭ « فىلىمدا قىرائهت قىلىنغان ئىككىنچى ئايهت ) ٢(

مىزنى ئىنكار قىلغانالرنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز، ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ ئايهتلىرى

هللا ا. تۈگىگهن چاغدا ئازابنى تېتىتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە يهڭگۈشلهيمىز

دېگهن ئايهت بولۇپ، قىلىم  » ھهقىقهتهن غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

 قارشى چىققۇچىالرنى ئۇالرنى تېرىلىرى ئىشلىگۈچى بۇ ئايهتنى ئىسالم دىنى ئۇنىڭغا

پىشىپ تۈگىگهنگه قهدەر كۆيدۈرۈپ جازاالشنى بۇيرۇيدۇ، بۇ ئۇالردا ئالالھ قانۇنىدۇر، 



 ٥

بۇنىڭغا يهنه ئىككى يول بىلهن . دېگهن دەۋاسىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن كهلتۈرگهن

  :رەددىيه بېرىلىدۇ

گالىقىنى ياكى ئىنتايىن ئهب  بىرىنچىسى، بۇ فىلىم ئىشلىگۈچىنىڭ 

چۈنكى ئايهت . كىشىلهرنىڭ كۆزىنى بوياشتا مهغلۇب بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

. كۇففارالرنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئهمهس، بهلكى قىيامهت كۈنىدىكى جازاسىنى بايان قىلغان

مۆمىنلهرنىڭ قىيامهت كۈنىدە ئېرىشىدىغان مۇكاپاتى بايان  بۇ ئايهتتىن كېيىنال 

يتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئىمان ئې« :قىلىنغان

ئۇ يهردە . ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىمىز، ئۇالر جهننهتلهردە مهڭگۈ قالىدۇ

ئۇالرغا پاك جۈپتىلهر بولىدۇ، ئۇالرنى جهننهتنىڭ مهڭگۈلۈك سايىسىغا داخىل 

  » قىلىمىز

فىلىم  ىكىر يۈرگۈزگهن ئادەم ئىككىنچىسى، بۇ ئايهت ئۈستىدە ئازراق پ

ئىشلىگۈچىنىڭ ئايهتنىڭ مهنىسى بورمىلىغانلىقىنى، قۇرئانغا تۆھمهت 

ئۇالرنىڭ تېرىلىرى پىشىپ « ئۇنىڭ ئۈستىگه ئايهتته. قىلغانلىقىنى ھامان بايقايدۇ

بۇ . دېگهن» تۈگىگهن چاغدا ئازابنى تېتىتىش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا تېرە يهڭگۈشلهيمىز

سۇلمانالر كۆيگهن ئادەمنىڭ تېرىسىنى يهڭگۈشلىيهلهمدۇ؟ بۇنى دەۋا قىلغان دۇنيادا مۇ

  . ئادەممۇ يوق

فىلىمدىكى رەسىملهر فىلىم ئىشلىگۈچىنىڭ غهرىزى ئۈچۈن خىزمهت . ٢

  :بۇنىڭ مىساللىرى تۆۋەندىكىچه. قىلمايدۇ

فىلىمدا رافىزە ۋە شىئهلهردىن بولغان بىر جامائهتنىڭ ئۆزلىرىنى ۋە  ) ١(

لىرىنى پىچاقالر بىلهن ئۇرۇپ زىدە قىلىۋاتقانلىقى، ئىنتايىن ئېچىنىشلىق ھالدا بالى

بىزنىڭ   ئهمهلىيهتته بۇ ئىشالر  .  كۆزلىرى قانغا بويالغانلىقى تهسۋىرلهنگهن- باش 

پهقهت ئۆزلىرىنى ئىسالم دىنىغا مهنسۇپ قىلىۋالغان بهزى . دىنىمىزدىن ئهمهس

اھالهتتىن مۇنداق ئىشالرنى دىنىي تۈسته ئازغۇن مهزھهبلهرنىڭ كىشىلىرىنى ج

فىلىمدىكى قانغا بويالغان ھالدا تىكلهنگهن قىلىچ . كۆرسىتىپ قىلىۋاتىدۇ

فىلىم ئىشلىگۈچى بۇ مهنزىرىنى . رافىزەلهرنىڭ مۇراسىملىرىدا قىلىدىغان ئادىتىدۇر



 ٦

كۇففارالرنىڭ باشلىرىنى ئېلىپ بولغاندىن كېيىنكى تهنتهنىسى  مۇسۇلمانالرنىڭ 

  .دەپ، تهسۋىرلهپ كۆسىتىشكه تىرىشقان

فىلىمدىكى يهنه بىر كۈلكىلىك قىپقىزىل يالغاندىن بىرى مۇسۇلمان ) ٢( 

دېگهن شۇئارنى »گېتلېر ياشىسۇن« ئايالالرنىڭ يۈزلىرىنى نىقاپلىۋالغان ھالدا، 

بىزنىڭ دىنىمىز ! دەيمىزكى، بۇ قىپقىزىل يالغان. كۆتىرىۋالغان رەسىمى ئىدى

پهيغهمبهرگه ۋە « .الىتىدە ئۆلگهن ئادەمگه دۇئا قىلىشنى مهنئى قىلىدۇكاپىرلىق ھ

مۆمىنلهرگه مۇشرىكالرنىڭ ئهھلى دوزاخ ئىكهنلىكى ئېنىق مهلۇم بولغاندىن كېيىن، 

مۇشرىكالر ئۇالرنىڭ تۇغقىنى بولغان تهقدىردىمۇ، ئۇالرغا مهغپىرەت تهلهپ قىلىشى 

  ! قانداقمۇ گېتلېرگه دۇئا قىلسۇن؟  مۇسۇلمان، دىندار ئايالالر  » دۇرۇس ئهمهس

فىلىمدە تهسۋىرلهنگهن، بهزىسى راست، بهزىسى يالغان بىلهنال قاپالنغان خۇنۇك  . ٣

  :كۆرۈنۈشلهر بولۇپ، بۇنىڭ مىساللىرى تۆۋەندىكىچه

سۆھبهتته . فىلىمدا كىچىك بىر مۇسۇلمان قىز بىلهن سۆھبهت بولىدۇ) ١( 

ئۇالر « قىز جاۋابىدا،. ىيالر ھهققىدە سورىلىدۇقىزدىن خرىستىئانالر بىلهن يهھۇد

بۇ قىپقىزىل تۆھمهت بولۇپ، ئىسالم دىنى . دەپ جاۋاب بېرىدۇ»مايمۇنالر، تۆڭگۈزلهر

پهقهت قهدىمقى . خرىستىئانالر بىلهن يهھۇدىيالرنى مايمۇن، تۆڭگۈز ئورنىدا كۆرمهيدۇ

ىتىدىن چىققانلىقى يهھۇدىيالردىن بولغان بىر تائىپه كىشىلهر ئالالھنىڭ شهرىئ

ئۇالرنىڭ سۈرىتىنى مايمۇنغا ئۆزگهرتىۋېتىش بىلهن  سهۋەبلىك، ئالالھ تائاالنىڭ 

ئاراڭالردىكى شهنبه كۈنى « .جازالىغانلىقى ھهققىدىكى قىسسه قۇرئان كهرىمدە كهلگهن

توغرىسىدىكى شهرىئهت چهكلىمىسىدىن چىقىپ ) بېلىق تۇتماسلىق(

خار «: ، ئهلۋەتته بىلىسىلهر، بىز ئۇالرغا)ىقىمىزنىقانداق قىلغانل(كهتكۈچىلهرنى 

ئۇالر نهھيى قىلىنغان نهرسىنى تهرك « ، » دېدۇق»مايمۇن بولۇپ كېتىڭالر

» خار مايمۇن بولۇپ كېتىڭالر«: ئېتىشتىن باش تارتقانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالرغا

  » .دېدۇق

ولىغا فىلىمدا بىر مهسجىدنىڭ خاتىبىنىڭ جۈمه خۈتبىسىدا قىلىچنى ق)٢(

ئېيتىمىزكى، جۈمه خۇتبىسىدا . ئېلىپ كۇففارالغا تهھدىد سالغانلىقى تهسۋىرلهنگهن



 ٧

قولىغا قىلىچ ئېلىپ مۇسۇلمانالرنى مۇستهملىكىچى كۇففارالرغا قارشى جىهادقا 

مۇسۇلمانالر شۇنداق قىلماي ! چاقىرغان خاتىب ئىراقتىكى مهسجىدنىڭ خاتىبىدۇر

 بىلهن ۋەتىنىگه بېسىپ كىرگهن دۈشمهنگه نېمه قىلىشى كېرەك ئىدى؟ زورلۇق

 مۈلۈكنى -ئالالھ قوغداشقا بۇيرىغان ۋەتهننى، دىننى، نومۇسنى، مال  تهسلىم بولۇپ، 

زادى ! قوغداش يولىدا كۈرەش قىلماستىن، ئۆلۈمنى كۈتۈپ يېتىشى كېرەكمىدى؟

. ئىسالم دىنى خورلۇق دىنى ئهمهس، ئهزىزلىق دىنى!! نېمه قىلىشى كېرەك ئىدى؟

ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنىڭ خار ھالغا چۈشۈپ قېلىشىنى، باشقىالر تهرىپىدىن 

ئۇنداقتتا، ئۇالرنىڭ ۋەتىنىگه بېسىپ كىرگهن . ئېزىلىشىنى قهتئىي ياقتۇرمايدۇ

بۇنى يهر يۈزىدىكى بارلىق مۇسۇلمانالر . باسقۇنچىالرغا قارشى جىهاد قىلىشى پهرزدۇر

ئۆيۈڭگه "قانداق بىر دىن ياكى قانۇن ياكى پهلسهپه دۇنيادا ھېچ. ئهلۋەتته قولاليدۇ

بۇ چوڭ . دېمهيدۇ" قاراقچى كىرسه ئىشىكنى ئېچىپ بېرىپ جىم يات

 بىراۋ مېنىڭ ۋەتىنىمنى« :مۇستهملىكىچى دۆلهت ئامېرىكىنىڭ بىر مهسئۇلى

بۇ سۆزىدە  ئۇ . دېگهن» بېسىۋالماقچى بولسا، ئۇنىڭ بىلهن ئاخىرغىچه ئېلىشىمهن

. چۈنكى مۇستهملىكىچىگه قارشى ئۇرۇشۇش ھهركىمنىڭ ھهققى. ھهقىقهتنى ئېيتقان

ئهھۋال بۇنداق بولغان يهردە، مۇسۇلمانالرنىڭ مۇستهملىكىچىلهرگه قارشى جىهاد 

 تهسۋىرلهنگهن ھهقىقهت دېگىنىمىز مانا قىلىشىنىڭ نېمىسى يامان ئىكهن؟ فىلىمدا

  .مۇشۇ

ئىسالم دىنىنى تېرورىستلىقنى تهرغىب قىلىدىغان دىن دەپ قارىالش بۇ . ٤

فىلىمنىڭ ئاساسىي نىشانىسى بولۇپ، فىلىم ئىشلىگۈچى تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلهن بۇ 

بىز دەيمىزكى، ئىسالم دىنى پۈتۈن . نىشانىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا تىرىشقان

ئۇ مۇسۇلمانالرغىال ئهمهس، بهلكى . سانىيهت ئۈچۈن بىردىنبىر رەھمهت دىنىدۇرئىن

مىسىر، ئىسپانىيه ۋە . پۈتۈن ئىنسان ئهۋالدى ئۈچۈن ئادالهت ئېلىپ كهلگهن دىندۇر

باشقا دۆلهتلهردە بولغاندەك باشقا دىننىڭ ئهھلىلىرىنى شۇ دەۋر زالىملىرىنىڭ 

جهم ياشاش پۇرسىتىگه ئىگه قىلغانمۇ ئىسالم قولىدىن ئازات قىلىپ، بهختلىك، خاتىر

. يهھۇدىيالرمۇ ئىسالمنىڭ شهپقىتىگه ئېرىشكهن مىللهتلهرنىڭ بىرىدۇر. دىنىدۇر

يهھۇدىيالرنىڭ مهشهۇر يازغۇچىلىرىدىن  . بۇنىڭغا مۇسۇلمان ئهمهسلهرمۇ گۇۋاھتۇر



 ٨

انى يهھۇدىيالرنىڭ سهئۇدى ئهرەبىست«: ئىسرائىل ۋېلىفسون مۇنداق دەپ يازغان

رايونلىرىدا تارتقان زىيانلىرى ئىسالم دىنىنىڭ كېلىشى بىلهن تاپقان پايدىلىرىنىڭ 

رىم دۆلىتىنىڭ پۈتۈن ئىقلىملىرىغا تارقىلىپ كهتكهن . ئالدىدا ھېچ نهرسه سانالمايدۇ

 ئوقۇبهتلىرىگه ئۇچراپ كېلىۋاتقان نهچچه - ۋە ئۇالرنىڭ ئهڭ قاتتىق ئازاب 

  .»م ئاچقۇچى قوشۇنالر قۇتقۇزۇپ قالغان ئىدىيۈزمىڭلىغان يهھۇدىينى ئىسال

ئىسالم دىنى خورلىنىش ۋە ئېزىلىش دىنى ئهمهس، بهلكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئامانلىقىنى قوغداش، ۋەتهنلىرىنى دۈشمهنلىرىدىن ھېمايه قىلىش يولىدا جىهاد 

 ئىسالم دىنىدا كىشىلهرنى دىنغا كىرىشكه. قىلىش ئهڭ ئۇلۇغ ئهمهللهردىن سانىلىدۇ 

چۈنكى ئىسالمنىڭ شهرتلىرىدىن بىرى چىن ئىخالس ۋە راستچىللىق . زورالش يوق

ھالبۇكى، زورلۇق بىلهن بۇ دىنغا كىرگهن ئىنساننىڭ . بىلهن ئىمان ئېيتىشتۇر

ئۇ پهقهت ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈنال . قهلبىدە ئىخالس ۋە راستچىللىق بولمايدۇ

ئىسالم دىنى مۇنداقالرنىڭ . دۇيالغاندىن ئىمان ئېيتىپ قويۇپ مۇناپىقلىق قىلى

بهلكى ئىسالم نهزىرىدە . مۇسۇلمانالر سېپىدە بولۇپ قېلىشىنى خالىمايدۇ

بۇنىڭ ئهكسىچه، ياۋروپادا خرىستىئان دىن . ئىنسانالرنىڭ ئهڭ يامىنى مۇناپىقالردۇر

ئادەملىرىنىڭ كىشىلهرنى خرىستىئان دىنىغا كىرىشكه زورالش دولفۇنلىرىدا 

خرىستىئاتن تارىخچىسى برېفولت . دەملهرنىڭ سانى ئادەمنى چوچۇتىدۇئۆلتۈرۈلگهن ئا

  .دەپ بېكىتكهن»  مىليون ئارىسىدا١٥مىليون بىلهن ٧«ئۇالرنىڭ سانىنى 

فىلىمدىكى ئوپئوچۇق ھهقسىزلىكتىن بىرى بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ سادىر 

. رقىلغان خاتالىقلىرىنى ئىسالم دىنىنىڭ كۆرسهتمىسى سۈپىتىدە كۆرسىتىشتۇ

ھالبۇكى، بىگۇناھ ئادەملهرنىڭ قېنىنى ئاققۇزۇش ئىسالم نهزەرىدە ئهڭ كهچۈرۈلمهس 

جىنايهت بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدىن باشالپ تا بۈگۈنگه قهدەرپۈتۈن 

فىلىمدا لوندون ۋە مادرىدتا . قاتتىق رەت قىلىپ كهلگهن بىر ئىش  ئۆلىماالر 

بۇ ۋەقهلىك زۇلۇم ۋە  گهرچه . پارتىالتقانلىقىنى تهسۋىرلىگهنمۇسۇلمانالرنىڭ پويىزالر  

ھهقسىزلىككه قارشى ئېلىپ بېرىلغان بىر ئىش بولسىمۇ، پۈتۈن ئىسالم 

ئهينى ۋاقىتتا فىلىم . دۇنياسىدىكى كاتتا ئۆلىماالر بىردەك رەت قىلغان ئىدى



 ٩

ىرىنى ئۇنتۇپ ئىشلىگۈچى ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاشالر بىرىنچى ۋە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشل

 ٥٥ مىليون كىشى، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا ١٤بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا . قالغان

بۇ ئۇرۇش مۇسۇلمانالر بىلهن خرىستىئانالر ئوتتۇرىسىدا . مىليون كىشى ئۆلتۈرۈلدى

يۈز بهرگهن ئۇرۇش ئهمهس، بهلكى خرىستىئانالر بىلهن خرىستىئانالر ئوتتۇرىسىدا يۈز 

ئامېرىكىنىڭ ئاتوم بومبىسى بىلهن ياپونلۇقالرنى ئۆلتۈرۈش، . دىبهرگهن ئۇرۇش ئى

تاشالش، ئاسىيالىق خهلقلهرنى تۈركۈملهپ  ئامېرىكىدىكى ئىندىئانالرنى قىرىپ 

ئۆلتۈرۈش ۋە باشقىالر قاتارلىق جىنايهتلهرنى ئىشلىگهنلهر مۇسۇلمانالر ئهمهس، بهلكى 

هشكهن كۈچلهرنىڭ ئابغانىستان ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى بىرل. خرىستىئانالردۇر

بىلهن ئىراقتىكى قهتلىئاملىرى ئوتتۇرا ئهسىرلهردىكى قىزىل كرېست 

تارىخ بهزى ئىشالرنى . ئارمىيىسىنىڭ شهرققه قىلغان يۈرۈشلىرىنى ئهسلىتىدۇ

تۈگىتىش  ئىسپانىيهدە خرىستىئانالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى قىرىپ  ئۇنتۇپ قالسىمۇ 

يېقىنقىسىنى . ىي قهتلىئاملىرىنى ھهرگىز ئۇنۇتمايدۇئۈچۈن ئېلىپ بارغان ۋەھش

دېسهك، بوسنىيهدە مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىي 

  .جىنايهتلهرنى ئىشلىگهنلهرمۇ خرىستىئانالردۇر

« :ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ»ئهرەب مهدەنىيىتى« گۇستاۋ لوبون 

ى مۇسۇلمانالرغا دىنىي ئهركىنلىك ۋە ئۆز تىلىنى پادىشاھ پرېناد ئىسپانىيىدىك

 يىلىغا كهلگهندە، -١٤٩٩ئىشلىتىشكه يول قويۇش ھهققىدە ۋەدە بهرگهن بولسىمۇ، 

پۈتۈن ئهرەب ئهسىللىكلهرنى خرىستىئانالشتۇرش، دىنىدىن ۋاز كهچمىگهنلهرنى 

 داۋام  قىستاقالرغا ئېلىپ ئۆلتۈرۈش سىياسىتى يولغا قويۇلۇپ بىر ئهسىر- قىيىن 

دەيدىغان كومىتېت قۇرۇلۇپ ئۆزلىرىنى » تهپتىش مهھكىمىلىرى«كېيىن . قىلدى

خرىستىئان . خرىستىئان دەپ تۇرغان ئهرەبلهرنىمۇ كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرگهن

 ئهر، ئايال، قېرى ، ياش، كىچىك باال دەپ -بولمىغانالرنىڭ ھهممىسىنىڭ 

ىشىمۇ شۇ ۋاقىتتىكى كاللىسىنى كېسىش بۇيرۇقىنى بهرگهن ك   -ئايرىماستىن 

رەئىسى كردېنال » تهپتىش مهھكىمىلىرىنىڭ«خرىستىئان پوپى ۋە  مهشهۇر تهقۋادار 

لېكىن راھىب دومىنىكى ئهرەبلهردىن خرىستىئان بولدۇق دېگهنلهرنىمۇ . ئىدى

بۇنىڭ سهۋەبى ئۇالرنىڭ راست ئىمان ئېيتقان ياكى . ئۆلتۈرۈش تهكلىبىنى بهرگهن



 ١٠

ئۈچۈن يالغاندىن خرىستىئان بولۇپ قويغانلىقىنى بىلگىلى جانلىرىنى قۇتۇلدۇرۇش 

  ).  بهتلهر-٢٧٢-٢٧٠ئهرەب مهدەنىيى (» .بولمايدىغانلىقى ئىدى

ئاخىرىدا بۇ ھهجۋى فىلىمنى ئىشلىگهن ئهخمهققه دەيمىزكى، ئىشلىگهن بۇ 

كېلىڭالر، كىتابىڭالردىكى تېررورلۇققا « خهسىس فىلىمىڭدا مۇسۇلمانالرغا 

ئهمدى جاۋاب . دەپ تهكلىپ قويۇپسهن» ايهتلهرنى يىرتىپ تاشالڭالرچاقىرغان ئ

. گه ئىشىنىسهن)تهۋرات(بهرگىنكى، ئهگهر يهھۇدىي بولساڭ ئهلۋەتته ئهھدە قهدىم

« رەب مۇساغا دېدىكى:  تېكىستلىرىدە- ١٧- ١٠ باب - ٢٠تهۋراتنىڭ تهسنىيه بۆلۈمى 

نى سۈلهى قىلىشقا چاقىرغىن، بىرەر شهھهرگه ئۇرۇش ئۈچۈن كىرگىنىڭدە ئاۋۋال ئۇالر

ئهمما ساڭا بېرىلگهن شهھهردە بىرەر جاننىمۇ ھايات قالدۇرمىغىن، ھهممىسىنى 

ئهھدە   ئهگهر خرىستىئان بولساڭ . دەپ كهلگهن» قىلىچتىن ئۆتكۈزگىن

- ٢٤ بۆلۈم -١٠مهتتانىڭ ئويدۇرما ئىنجىلى . كه چوقۇم ئىشىنىسهن)ئىنجىل(جهدىد

مېنى سىلهر دۇنياغا « :لهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىپ تېكىستلىرىدە ئىسا ئه-٢٦

تىنچلىق ئېلىپ كهلدى دەپ قالماڭالر، مهن تىچلىق ئۈچۈن ئهمهس، قىلىچ 

مهن ئاتا بىلهن بالىسىنى، ئانا بىلهن قىزىنى كېلىننى . كۆتۈرۈش ئۈچۈن كهلدىم 

ئىنساننىڭ دۈشمىنى ئۆز . قېيىن ئانىسىدىن ئايرىش ئۈچۈن كهلدىم

بۇ ئىنجىلنىڭ رىۋايىتى بولۇپ، بۇنى ئىسا . »دىكىلىرى بولىدۇئائىلىسى

  .ئهلهيهىسساالمغا مهنسۇپ قىلىش چوڭ خاتالىقتۇر

بۇ خهسىس فىلىمنى ئىشلىگۈچى بۇ جىنايهتكه جۈرئهت قىلىشتا تۆۋەندىكىلهرنى 

  :مهقسهت قىلغان

  .نام چىقىرىش ۋە سايالمغا كىرىش ئۈچۈن ئۇل ھازىرالش. ١

چۈنكى فىلىمىنىڭ كۆپ جايلىرىدا .  قوللىشىغا ئېرىشىشيهھۇدىيالرنىڭ. ٢

شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە . يهھۇدىيالرغا ئىچ ئاغرىتىش كۆرۈنۈشلىرى ئايان بولىدۇ

بۇ ئهخمهق مۇنۇ ئىككى ئىشنى . مۇسۇلمانالرنى ئادەم ئۆلتۈرىدىغان قىلىپ كۆرسىتىدۇ

  : ئۇنۇتقان ياكى قهستهن بىلمهسكه سالغان
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. غان يهھۇدىيالرنى كۆيدۈرىۋەتكهن گېتلېر خرىستىئاندۇربىرىنچىسى، مىليونلى

  .دەپ يازىدۇ»بۇ ئالالھنىڭ ئهمرى ئىدى«ناملىق كىتابىدا »غهلىبىلىرم« ئۇ 

مۇسۇلمانالردىن كۆپ كىشىلهرنى ئۆلتۈردى ۋە ئۆي   ئىككىنچىسى، يهھۇدىيالر 

دا ئېلىپ ئهڭ ئاخىرقى جىنايىتى پهلهستىننىڭ گازا رايونى. ماكانلىرىدىن ئايرىدى

  .بارغان قهتلىئامىدۇر

غهرب دۇنياسىنى مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئېشىپ كېتىشىنىڭ خهتىرىدىن . ٣

  .ئاگاھالندۇرش

ناملىق كىتابىغا ئوخشىتىش »غهلىبىلىرىم« قۇرئان كهرىمنى گېتلېرنىڭ . ٤

  .ئارقىلىق ئۇنى ياۋروپادا تارقىلىشتىن توسۇشقا تىرىشىش

ىشىش ئۇياقتا تۇرسۇن ھهر تهرەپتىن كهلگهن لېكىن بۇ ئهخمهق مۇرادىغا ئېر

ئالالھ ئاتاال . تهنقىدلهر، تهھدىدلهر ۋە كۈلكىلىك مهسخىرىلهرگه كۆمۈلۈپ كهتكهن

       . ئۆزىنىڭ دىنىنى مهسخىرە قىلغانالرنى جازالىماي قويمايدۇ

  :خۇالسه

غهرب دۇنياسىدا، بىر تهرەپتىن ئىسالم دىنىنىڭ ماھىيىتىنى، ھهقىقىتىنى ۋە 

لىماتلىرىنى بىلمهسلىك، يهنه بىر تهرەپتىن بۇ ئۇلۇغ دىنغا بولغان ئۆچمهنلىك ته

سهۋەبتىن بۇدىنغا، بۇ دىننىڭ پهيغهمبىرى ۋە دەستۇرى بولغان قۇرئان كهرىمگه 

نومۇسسىزالرچه تىل تهككۈزش ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا ئازار بېرىش، ئىنسانىيهتنى بۇ 

لېكىن . ۈيقهستلىرى يۈز بېرىپ كهلمهكتهدىندىن يىراقالشتۇرۇشنى پىالنالش س

ئىنتايىن ئىبرەتلىك ھالدا  ئۇالرنىڭ بۇ سۈيقهستىلىرى، ئورۇنسىز قارىالشلىرى 

ئىسالم دىنىنى قارىالش مهقسىتىدە ئىشلهنگهن بۇ فىلىممۇ . مهغلۇب بولماقتا

چۈنكى ئۇنىڭدىكى يالغانالرغا، توقۇلمىالرغا، . مهغلۇبىيهت بىلهن ئاخىرالشتى

ھازىرقى . هتلهرگه ۋە ئويدۇرمىالرغا مۇسۇلمان ئهمهس كىشىلهرمۇ ئىشهنمهيدۇتۆھم

دۇنيا ئۇچۇر دۇنياسى بىر نهرسىنىڭ ھهقىقىتىنى بىلمهكچى بولغان ئادەم ئۇنىڭ 

ئهسلى مهنبهلىرىدىن ئىزدەنگهندەك، ئىسالم دىنىنىڭ ماھىيىتىنى بىلمهكچى 

ئالالھ تائاال، گولالندىيىدە بۇ .  قىلىدۇبولغانالر ئالدى بىلهن قۇرئان كهرىمگه مۇراجىئهت
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فىلىمنى ئىشلىگهن ئهبگانىڭ مېكىرلىرىنى ئۆزىگه قايتۇردى ۋە ئۇنى مهقسىتىگه 

بۇ فىلىم تارقالغاندىن كېيىن، گولالندىيىلىكلهر . يېتىشتىن مهغلۇب قىلدى

ش پهيدا قىزىقى ئارىسىدا،ئىسالم دىنىغا ئائىت كىتاب، ماتېرىيالالرغا پهۋقۇلئاددە بىر  

ئۇالر خېلى كۆپ كىشىلهر ئىسالم دىنىنىڭ ئهسلى مهنبهلىرىگه مۇراجىئهت . بولدى

قىلىش ئارقىلىق فىلىم ئىشلىگۈچىنىڭ توقۇلمىلىرىنى، تۆھمهتلىرىنى ، 

مهزكۇر فىلىمنى كۆرگهندىن كېيىن ئىسالم   گولالندىيىدە . يالغانلىرىنى رەت قىلدى

. بولغانلىقىمۇ بۇنىڭ بىر تېپىك مىسالىدىنىغا كىرگهن ئۈچ كىشىنىڭ مۇسۇلمان 

. گولالندىيىدىكى چوڭ شېرىكهتلهر فىلىم ئىشلىگۈچىگه قاتتىق تهھدىد قىلغان

ئهگهر ئىسالم دۆلهتلىرى گولالندىيىدىن سودا ئاالقىسىنى ئۈزىدىغان بولسا، فىلىم 

ئىشلىگۈچىنى سوتقا بېرىپ جازالىتىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىپ، فىلىم 

ئالالھ تائاال . ى قىلغان ئىشىغا پۇشايمان قىلدۇرماقتائىشلىگۈچىن

بۇ ئالالھ . سۈيقهستىچىلهرنىڭ سۈيقهستلىرىنى شۇنداق ئۆزلىرىگه قايتۇرىدۇ 

  . ئهزەلدىنكى ئۆزگهرمهس قانۇنى  تائاالنىڭ 

ئالالھ تائاال بۇ دىنغا شۇنداق نۇسرەت بهرگهنكى، بۇ فىلىم ئېالن قىلىنغاندىن 

مۇسۇلمانالر قارشى  كى ھۆكۈمهت، شېرىكهت ۋە مۇئهسسهسهلهر كېيىن، گولالندىيىدى

چىقىشتىن بۇرۇن بۇ فىلىمگه قارشى چىقىپ، فىلىم ئىشلىگۈچىنى ئېيىبالشقا 

ئىسالمنى تېرورىزمغا باغالپ كۆرسىتىشنىڭ ئادالهتلىك ئهمهسلىكى،  ئۇالر . باشلىدى

، ئىسالم دىنىنىڭ مۇسۇلمانالر بۇ خاتا تهشۋىقاتنىڭ قۇربانى بولۇپ قالغانلىقى

تىنچلىقنى تهشهببۇس قىلىدىغان دىن ئىكهنلىكى قاتارلىق مهسىلىلهرنى 

گولالندىيه باش مىنىستىرى بۇ فىلىمگه بىرىنچى بولۇپ قارشى . ئوچۇقلىدى

چىققانالرنىڭ بىرى ۋە فىلىم ئىشلىگۈچىنى ئهڭ قاتتىق تهنقىت قىلغانالرنىڭ بىرى 

باش   تىنىڭ باش كاتىبى، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىال. بولدى

كاتىبى، دۇنيادىكى كۆپلىگهن مۇسۇلمان ئهمهس دۆلهتلهرنىڭ مهسئۇللىرى، 

سىياسىيونلىرى بۇ فىلىمنىڭ دۆلهتنىڭ ياكى شهخسىي ھهر قانداق بىر تېلېۋىيه 

قانىلىدا كۆرسىتىشنى رەت قىلغانلىقى سهۋەبلىك بۇ فىلىم ئېنتېرنېت تورىدىال 
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ن قىلىش بىلهن چهكلهندى ۋە شۇنداقال بىر نهچچه كۈن ئىچىدىال تور بېكىتى ئېال

  .يۇزىدىنمۇ قالدۇرۇلدى

 مارت كۈنى بروسسېلدىكى ياۋروپا پارالمېنتنىڭ رەئىسى بۇ -٢٩ يىلى -٢٠٠٨

فىلىمنى ئىشلىگهن گولالندىيىلىككه ناھايىتى قاتتىق تهلهپپۇزدا تهھدىد 

، ياۋروپا ۋە پۈتۈن دۇنيادا مۇسۇلمانالرنىڭ دىنى فىلىمدا گولالندىيه. ياغدۇرغان

ھېسسىياتىغا زەربه بېرىش مهقسهت قىلىنغانلىقى، مۇنداق قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى 

شۇ كۈنى ياۋروپا  . ئىنسانىيهت ئۈچۈن پاجىئه كهلتۈرىدىغانلىقىنى بىردۈرگهن

 ئىتتىپاقى رەسمىي قارار چىقىرىپ بۇ فىلىمنىڭ ئىسالم دىنىغا ئاشكارا تىغ

ئىسالم . تهڭلىگهنلىكىنى ئوچۇقالپ، فىلىم ئىشلىگۈچىنى قاتتىق ئېيىپلىغان

بهزى دۆلهتلهر . دۆلهتلىرىمۇ بۇ فىلىمغا قارشى ئۆزلىرىنىڭ ئىپادىسىنى بىلدۈردى

گولالندىيه بىلهن پۈتۈن ئاالقىسىنى ئۈزگهن بولسا، بهزىلىرى ئۆزلىرىنىڭ 

بهزى دۆلهتلهر دۆلهتلىرىدىكى . تىگولالندىيىدىكى باش ئهلچىلىرىنى قايتۇرۇپ كهت

ئاخىرىدا گولالندىيه باش مىنىستىرى . گولالندىيه ئهلچىلىرىنى قوغلىدى

مىسىردىكى ئهل ئهزھهر ئالىي بىلىمگاھىنىڭ بۈيۈكى بولغان سهييىد تانتاۋىغا 

گولالندىيه خهلقى نامىدىن  مهخسۇس خهت يېزىپ، ئۇنىڭدىن ۋە پۈتۈن مۇسۇلمانالردىن 

دى ۋە بۇ فىلىمنى قهتئىي رەت قىلىدىغانلىقىنى، فىلىم ئىشلىگۈچىنىڭ ئۆزۈر تىلى

  . مهسىلىسى گولالندىيه سوتىدا بىر تهرەپ قىلىنىش ئالدىدا تۇرىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى

سهئۇدى ئهرەبىستانىدا تونۇلغان ئالىم دوكتور ئايىز ئهلقهرنى گولالندىيه 

ئىسىملىك شهخس » لدېرزگېرت فى«مهھكىمىسىگه مهزكۇر فىلىمنى ئىشلىگهن 

چىقىشى  مهھكىمىنىڭ جاۋابىنىڭ  ئۈستىدىن رەسمىي ئهرز سۇنغان بولۇپ، 

  .كۈتۈلمهكته 

بۇنىڭدىن شۇ ھهقىقهت ئاشكارا بولىدىكى، بىزنىڭ ئۇلۇغ ئىسالم دىنىمىز ئالالھ 

! تائاال ئۆزى بىزگه تالالپ بهرگهن مۇقهددەس دىن بولۇپ، ئۇنى قوغدىغۇچى ئالالھتۇر

دىننى قوغدىغۇچىالر مۇسۇلمانالر بولغان بولسا ئىدى، ھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهگهر 

بىپهرۋالىقى، ئاجىزلىقى، خورلۇقى، دىننىڭ كۆرسهتمىلىرىدىن، قۇرئاننىڭ 



 ١٤

تهلىماتلىرىدىن شۇنچىلىك يىراقلىقى بىلهن تۇرۇپ بۇ دىننى ھهرگىزمۇ 

خشاش ئهسلىنى يوقاتقان قوغدىيالمىغان، بهلكى خرىستىئان، يهھۇدىي دىنلىرىغا ئو

ياكى ئۇالردىنمۇ بۇرۇنقى كۆپلىگهن دىنالغا ئوخشاش ئاللىقاچان مۇنقهرزلىككه مهھكۇم 

  .بولغان بوالتتى

  بۇ ماقالىنى تهييارالش جهريانىدا بهزى تور بېكهتلىرىدىن پايدىالندى 

    ئىيون، كېچه- ٧ يىلى -٢٠٠٨

 


