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 ئىنتېرنېت ۋە دىنى تهشۋىقات

 ناهايىتى مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئالالهنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

سۆزىمىز ئىنتېرنېت ههققىدە بولغانىكهن ئۇنىڭ قاچان، كىملهر تهرىپىدىن، قانداق 

ئارتۇقچه بولماس دەپ  مهيدانغا كهلگهنلىكى توغرىسىدا قىسقىچه مهلۇمات بېرىپ ئۆتۈش

 .قارايمهن

ههممهيلهنگه مهلۇم بولغىنىدەك، ئىنتېرنېت بۈگۈنكى دەۋر ئىنسانلىرى ئوتتۇرىسىدا 

ئاالقه ئورنىتىش، پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان بارلىق ئىلمىي 

ئۇنىڭسىز . ئاالقىلهرنىڭ ئهڭ تىز ۋە ئهڭ جانلىق ۋاستىلىرىدىن بىرىگه ئايلىنىپ قالدى

 -ئىنتېرنېت سان. ئۈچۇرنىڭ سۈرئىتى كۆڭۈلدىكىدەك راۋان ۋە قوالي ئهمهس -ئاالقه

ساناقسىز كومپىيوتىرالرنىڭ تورالشتۇرىلىشىدىن تهركىب تاپقان بىر خىل سىستېما 

. ئاالقىلهرنى قواليالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ -بولۇپ، ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئۈچۈر

 -60ئهسىرنىڭ  -20ىرنىڭ مهيدانغا كېلىشى ئىنتېرنېت ههققىدىكى تۈنجى پىك

يىللىرى ئامېرىكا مۇداپىئه مىنىستىرلىكى دۈشمهنلهرنىڭ هۇجۇمىدىن ساقلىنىش 

. ئۈچۈن بىر تورالشقان ئۈچۈرلىشىش ۋاستىسىغا ئېهتىياجى بارلىقىنى هېس قىلغان

ى يىلىغا كهلگهندە ئامېرىكىلىق بىر دوكتۇر مهركهزسىز ئۇلىنىش كهيپىياتىن -1967

بۇ چاغقىچه بولغان . بارلىققا كهلتۈرۈش ئىمكانىيىتى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان

ئارىلىقتا ئامېرىكا مۇداپىئه مىنىستىرلىكىدىكى بارلىق كومپىيوتىرالر سىم ئارقىلىق 

بۇ پهقهت ئامېرىكا مۇداپىئه . تورالشتۇرۇلغان بولۇپ، ههجمى ئىنتايىن چوڭ ئىدى

-1969. دەپ ئاتىشاتتى ARPANETئۇالر بۇنى . التتىمىنىسترلىكىگىال خىزمهت قى

يهنى (يىلى  -1973. يىلى ئىنتېرنېت ههقىقىي ئىشلىتىلىش باسقۇچىغا كىردى

كومپيوتېر بولۇپ، ههممىسى ئامېرىكا مۇداپىئه  23) يىل ئىلگىرى -33بۇنىڭدىن پهقهت 

 بۇنىڭدىن كېيىن، ئامېرىكا بۇ خىل تورلىشىشنىڭ. مىنىستىرلىكىدە ئىدى

ئامېرىكىدىكى ئىلمىي تهتقىقات ئورگانلىرى ۋە ئۇنىۋېرسىتېتالر ئۈچۈن تولىمۇ مۇهىم 

ئىكهنلىكىنى هېس قىلدى ۋە شۇنىڭ بىلهن ئامېرىكىدىكى ئاكادېمىك ئورگانالر ۋە 

ئارىدىن . ئارقىدىن بۇ خىل سىستېمىنى قوللىنىشقا باشلىدى -ئۇنىۋېرسىتېتالر ئارقا
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ۋە باشقا ئورگانالر قوللىنىشقا باشلىغان بۇ سىستېما كۆپ ئۆتمهي سودا شىركهتلىرى 

ئېلىكترونلۇق خهت يولالش خىزمىتى يولغا . ئاستا پۈتۈن يهر شارىنى قاپلىدى -ئاستا

قويۇلغاندىن كېيىن، ئىنسانىيهت پوچتىخانا ئىزدەپ سائهتلهپ يول يۈرۈشلهردىن دېگۈدەك 

 .ئامان بولدى

قىلمايدىغان بۇ خىل ئاالقىلىشىش دۇنيادىكى ههرقانداق توسالغۇغا پهرۋا 

مۇددىئالىرى ئۈچۈن  -ۋاستىسىدىن ههر خىل غهرەزدىكى كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ مهقسهت

غهربتىكى ئههلى سهلىپ ئىدىيىسىنى ياقىاليدىغان جهمئىيهت ۋە . ئۈنۈملۈك پايدىالندى

رىش ئورگانالر شهرق ئههلىنىڭ بولۇپمۇ ئىسالم ئالىمىنىڭ روهىي دۇنياسىغا بۆسۈپ كى

نهتىجىدە سېرىق تېمىالرنى . ئۈچۈن قولىدىن كهلگهن ههرقانداق ۋاستىلهرنى قولالندى

بۈگۈنكى دەۋردىكى مۇستهملىكه روهى ئهڭ . مهركهز قىلغان تور بهتلىرى مهيدانغا كهلدى

كۈچلۈك بولغان غهرب مهدەنىيىتىنى چۆرىدىگهن ئاساستا مهيدانغا كهلگهن 

globalization   "كىلىشىش ياكى ئهمهلىيهتته ئامېرى(نهزىرىيىسى  "يهرشارىلىشىش

غهربكه تهۋە بولمىغان ههر قانداق دىن، مهدەنىيهت ۋە ) غهربلىشىش نهزىرىيىسى

. ئهنئهنىلهرنى يوققا چىقىرىش ئۈچۈن بارلىق كۈچى بىلهن بۇ ۋاستىدىن پايدىالندى

بۇ ۋاسته ئارقىلىق ئاقنى . ئاخىرقى هېسابتا شهرقنىڭ مهۋجۇتلۇقى تههدىتكه ئۇچرىدى

لىپ، نۇرغۇنلىغان ئورگان ۋە شهخىسلهرنىڭ شهخسىيىتى يهتكۈچه قارا، قارىنى ئاق قى

بۇالر قىسقىچه قىلغاندا .... گهۋدىلهندۈرۈلدى ياكى يهر بىلهن يهكسان قىلىندى

ئهمما بۇنىڭ بۇ خىل سهلبىلىكلىرى ئۇنىڭ . ئىنتىرنتنىڭ سهلبى تهرەپلىرى ئىدى

 .ئىزاهالش مۇمكىن بۇنى تۆۋەندىكىدەك. ئىجابىي تهرەپلىرىنى بېسىپ كېتهلمىدى

ئۆزىنىڭ دېنىدا مۇستههكهم تۇرغان ئادەم گويا چوغنى تۇتۇپ تۇرغاندەك قېيىن 

ئههۋالدا ياشايدىغان، ههقنى سۆزلهش جىنايهت، ئادالهتنى ياقالش خىيانهت 

ئادەت  -هېسابلىنىدىغان، دىن ههققىدە سۆزلهش تىرورچىلىق، ئهخالق، ئهنئهنه، ئۆرپ

خۇراپىيلىق، ياكى بېكىنمىچىلىك يا بولمىسا بۆلگۈنچىلىك ههققىدە ئېغىز ئېچىش يا 

بىلهن تهسۋىرلىنىدىغان بۈگۈنكى كۈندە، ئالالهنىڭ دىنىنى سۆزلهش، بۇ ههقتىكى 

ههقىقهتلهرنى باشقىالرغا تارقىتىشنى ياكى دىن ههققىدىكى مهلۇماتالرنى ئىزدەش، پهتىۋا 

ئالالهقا . قا چىقىرىش مۇمكىنسوراشالرنى ئىنتىرنتتا ئېلىپ بارمىسا قانداق روياپ
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مىڭالپ شۈكرىلهر بولسۇنكى، ئۇيغۇر تىلىدىمۇ ئىسالمنى تارقىتىشنى مهقسهت قىلغان 

قولىدىن كېلىشىچه باشقا تىلدىكى . بىر قانچه تور بهتلىرى مهيدانغا كهلدى

ئهمدى گهپ . ماتېرىيالالرنى تهرجىمه قىلىپ، خهلقىمىزنىڭ پايدىلىنىشىغا سۇندى

ۇلمانلىرىنىڭ دىنى بهت يۈزىدىكى دىنى ماتېرىيالالردىن قانداق پايدىلىنىش ئۇيغۇر مۇس

ئالاله شۇ خىل خىزمهتلهرنى قىلىۋاتقانالرغا ههسسىلهپ . ۋە پايدىالنماسلىقىدا قالدى

 !.ئهجىر بهرسۇن

شۇ نهرسىنى تهكىتلهش كېرەككى، قېرىنداشلىرىمىز تور بهتلىرىگه كىرگهندە، ههر 

الر ئاستىدىكى هېچنىمىنى چۈشهنگىلى بولمايدىغان مهنبهسىز، خىل دەبدەبىلىك تېمى

هاياسىز نهرسىلهرنى ئوقۇپ ۋاقىت زايا قىلغاننىڭ ئورنىغا دىن ههققىدە يېزىلغان 

ماقالىلهردىن بىرنى يېرىمنى ئوقۇپ قويۇشىنى، باشقا دوستلىرىغا پاالنى تور بېتىنىڭ 

ق ماقالىلهر بار ئىكهن ئوقۇپ قويۇڭالر، پوكۇنى يېرىدە ئىسالمغا دائىر ئۇنداق ياكى مۇندا

دەپ بولسىمۇ تهۋسىيه قىلىپ تۇرۇشلىرىنى ۋە قوللىرىدىن كهلسه ئىسالمىي تور 

. بهتلهرنى ياساپ خهلقىمىزگه تهقدىم قىلىشلىرىنى چىن قهلبىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز

ن داۋاملىق نهسىههت، تهبلىغ دېگه -ۋەز. ئالالهنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش دېگهن مانا مۇشۇ

 .مهسچىتلهرنىڭ مۇنبهرلىرىدىال بولمايدۇ

دىندىن دېگهندەك : ئهسكهرتىپ ئۆتمىسهك بولمايدىغان مۇنداق مهسىلىلهرمۇ بار

ياخشى خهۋىرى يوق بىر قىسىم ياخشى نىيهتلىك بۇرادەرلىرىمىز ههر خىل پهتىۋاالرنى 

گهرچه . ا بهكال يېقىنپاسات تارقىتىشىمۇ ئېهتىمالغ -بېرىپ، خهلقىمىز ئارىسىدا پىتنه

نىيهتلىرى ساغالم بولسىمۇ، ساغالم بولمىغان نهتىجىلهرنىڭ دىنىمىز نامىدىن ئوتتۇرىغا 

چىقىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بهرگهن پهتىۋا، دەلىل قىلغان ئايهت ۋە 

ههدىسلهرنىڭ مهنبهسىگه دىققهت قىلىشى، بۇالرنى شۇ خىل پهتىۋا ۋە ماقالىالرنى ئېالن 

قىلغان تور بهتلىرىدىكى ماقاله، پهتىۋا ۋە كىتابالرنىڭ مهزمۇنىغا قاراپ هۆكۈم قىلىش 

ئهگهر ئهقلىمىز قۇبۇل قىاللمىغان، بىز ئاڭلىغان ئايهت ۋە ههدىسلهرنىڭ . مۇمكىن

مهزمۇنى بىلهن قارىمۇ قارشىدەك تۇيغۇ بېرىپ قويىدىغان مهزمۇنالرنى ئۇچراتقاندا ئۆزىمىز 

دېنى ئېتىقادى ياخشى، مۇستهقىل پىكىرلىك دىنى ئالىمالر ياكى  ئهقىدىسى ساغالم،

بۇنداق قىلىش ئىسالم . ئاخۇنۇمالردىن سوراپ، ئاندىن ئۇنى قوبۇل قىلىش تولىمۇ مۇهىم
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ئامانهت ئۆز ئىگىسىگه "پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ . روهىغا تولىمۇ ئۇيغۇن

ئېتىقادىمىزغا يات كىشىلهرگه ئۆز  -ىڭ ئهقىدەدېمهك، بىزن" يهتمىگهندە قىيامهتنى كۈت

پاساتتىن ئىبارەت كىچىك قىيامهتنى مهيدانغا  -ئامانىتىمىزنى تۇتقۇزۇپ قويۇپ، پىتنه

 . !كهلتۈرمهيلى

 !ئالاله ههممىمىزنى توغرا، ساغالم ئىشالرنى قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلسۇن

 




