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قهدىمقى دهۋرلهرده پۈتۈن يهر يۈزىدىكى ئىنسانالر ئايغا، يۇلتۇزغا، تاغقا ۋه تۈرلۈك 

،  خۇدا يهھۇدىالرنىڭ ئهجدادى بولغان ئىبراھىمپهرۋهردىگارئىالھالرغا چوقۇنۇۋاتقاندا، -بۇت

. ات يولىغا باشاليدۇ بىر خۇدالىق ئېتىقئىسرائىل خهلقىنى ئىسھاق ۋه ياقۇپ پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق

ئىسرائىل خهلقىگه  ئارقىلىق سا پهيغهمبهر مۇ، يهھۇدىالرنىڭ ئهجدادى يىل بۇرۇن3500 بۇندىن

  ئۇلۇغ پادىشاھى داۋۇتيهھۇدىالرنىڭ ، يىل بۇرۇن3000بۇندىن  .ىدۇ قانۇنىنى چۈشۈر»تهۋرات«

هھۇدىالر ئارىسىدىن يهنه شۇ ي ، يىل بۇرۇن2000بۇندىن . بارلىققا كىلىدۇ» زهبۇر« ئارقىلىق

نى قۇتقۇزۇش ئىنسانالرخۇدانىڭ پۈتكۈل   ئارقىلىقچىققان ئۇلۇغ پهيغهمبهر ئهيسا مهسىھ

پۈتۈن  يهھۇدىالر ئارقىلىق خۇش خهۋهربۇ .  يىتىپ كىلىدۇ)ئىنجىل(توغرىسىدىكى خۇش خهۋهر 

دا بارلىققا ئارىسىيهھۇدىالر ئهڭ دهسلهپ » بىر خۇدالىق ئېتىقات«دىمهك . لىدۇدۇنياغا تارقى

باشقا دۇنيادا  كىيىن ئاندىن شۇنىڭدىن. ئارقىلىق دۇنياغا تارقىلىدۇكىلىپ، يهنه شۇ يهھۇدىالر 

: مهسىلهن. ولىدۇپهيدا ب) ياكى شۇنىڭغا ئوخشىشىپ قالىدىغان دىنالر(» بىر خۇدالىق دىنالر«

يېرىم ئارىلىدا ئهسىرده ئهرهپ - 7. ئهسىرده پىرسىيهده مانى دىنى بارلىققا كىلىدۇ- 4مىالدى 

.  ئهسىرده ھىندىستاندا شىك دىنى بارلىققا كىلىدۇ-15. ئىسالم دىنى بارلىققا كىلىدۇ

    ...ئهسىرده ئېراندا باھايى دىنى بارلىققا كىلىدۇ-19

ئىالھالرغا چوقۇنىدىغان بۇت تۈرلۈك  ئهسلىده مۇئهرهپ يېرىم ئارىلىدا ياشاۋاتقان ئهرهپلهر

 شۇنىڭ بىلهن .دىالر ئىنجىلنى بۇ زىمىنالرغىمۇ ئېلىپ كىلىدۇ يهھۇ بولۇپ، كىيىنخهلقلهر

ده، ئهسىر-7 مىالدى .تارقىلىشقا باشاليدۇ» بىر خۇدالىق ئېتىقات«قهدىمقى ئهرهپلهر ئارىسىدىمۇ 

بىر خۇدالىق ئېتىقاتنى قۇبۇل   مۇھهممهتكىلىپ چىققانئهرهپلهرنىڭ قۇرهيىش قهبىلىسىدىن 

 ئارقىلىق ه بىر پهرىشت پهيغهمبهرگهمۇسۇلمانالر مۇھهممهت.  كهلتۈرىدۇقىلىپ ئىسالم دىنىنى بارلىققا

 مۇھهممهت ۋه قۇرئان ئارقىلىق ئىنسانالرنى توغرا يولغا خۇدا ،كهلگهن )قۇرئان (سىۋهھىخۇدانىڭ 

 نىڭان ئىشلىرى بىلهن ئهيساغ تهلىملىرى ۋه قىلنىڭبىراق مۇھهممهت .دهپ قارايدۇباشلىماقچى 

 يهنى قۇرئان بىلهن ئىنجىل زىددىيهتلىك ، پهرقلهنگهچكهغان ئىشلىرىتهلىملىرى ۋه قىل

. ئىنكار قىلىدۇمۇھهممهتنىڭ پهيغهمبهرلىك ساالھىيىتىنى  ئهيسا مهسىھنىڭ ئۈممهتلىرى ، بولغاچقا

  . شۇنىڭ بىلهن ئىككى دىن ئوتتورسىدا تارىخى زىدىيهتلهر بارلىققا كىلىدۇ

 نهتىجىسىده تهتقىق قىلىشىئىزدىنىپ، ئۇزۇن يىل  مۇشۇ ساھهدهاپتورنىڭ ئ  كىتاپمهزكۈر

نىڭ ئىدىيىسى ۋه شهخسى ئۆلىماالر- ئالىمدىنى ساھهدىكىبۇ كىتاپ  بولۇپ، پ چىقىلغانيېزى

 قاتارلىق ئىنجىل، زهبۇر، تهۋرات تهھلىللىرىنى ئاساس قىلغان بولماستىن، بهلكى بىۋاسته

تارىخى   ۋههتلهرنى ئۆز ئارا سېلىشتۇرۇش ئايقۇرئاندىكى قهدىمقى مۇقهددهس كىتاپالر بىلهن

قايسىسىنىڭ توغرا، قايسىسىنىڭ خاتا ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم پاكىتالرنى ئوتتورغا قويۇش ئارقىلىق، 

ئۆزىگه خاس مهزكۈر كىتاپنى ئېيتقاندا ىن بۇ جهھهتت. گه تاپشۇرىدۇئوقۇرمهنلهرنىڭ ئۆزىقىلىشنى 

  .  دىيىشكه بولىدۇئاالھىدىلىككه ئىگه



م،  مهيلى سىز قايسى دىنغا ئىشىنىڭ ياكى ئىشهنمهڭ، ئهگهر ھهقىقهتنى تاپىمهن دوستۇ

دهيدىكهنسىز، بۇ كىتاپنى چوقۇم كۆڭۈل قويۇپ ئوقۇپ بېقىڭ، ھهم ئۆز ئالدىڭىزغا تهپهككۈر 

ياراتقۇچى ھهقىقهتنى بىلسۇن دهپ ئىنسانغا ئهقىل ۋه قهلبتىن ئىبارهت .  بېقىڭئىزدىنىپقىلىپ 

  ! ىز بهرگهن، بۇالرغا تايىنىپ ھهقىقهتنى تاپالىشىڭىزغا تىلهكداشمئىككى قورالنى
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