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59- سان

پەلسـەپىچىلەر  قىلغۇچىـار(،  ئېتىقـاد 
دەپ  مەۋجـۇت«  ئەزەلدىنـا  )»كائىنـات 
قارىغۇچىـار(، مۇشـرىكار، مەجۇسـىيار 
يەھۇدىـي  بۇتپەرەسـلەر،  )ئوتپەرەسـلەر(، 
ۋە ناسـاراالردىن ئىبـارەت ئەھلى كىتابار 
ئىكەنلىكىگـە  كاپىـر  بۇالرنىـڭ  بولـۇپ، 
قۇرئان، ھەدىس ۋە ئىسـام ئۈممىتىنىڭ 
ئىجماسـى )بىرلىككـە كەلگەن پىكرى  
بـۇ  دەلىلـدۇر.  چۈشەنچىسـى(  ياكـى 
جەھەننەمـدە  ئۆلگەنلىـرى  كاپىرالرنىـڭ 
مەڭگـۈ قالىدۇ. جەننەتكە كىرىش ئۇالرغا 
دىنىمىـزدا  ئىشـى  ئۇالرنىـڭ  ھارامـدۇر. 
ئىشـتۇر  بىلىنگـەن  بىلـەن  زۆرۈرلـۈك 
)يەنـى ئالىم بولغان مۇسـۇلمان بولسـۇن 
ياكـى ئاددىـي ئـاۋام مۇسـۇلمان بولسـۇن 
مۇمكىـن  بىلمەسـلىكى  ھەممىسـى 
بولمىغـان ھـەم بىلىشـى قەتئىـي زۆرۈر، 
پـەرز بولغـان ئىشـاردىندۇر(. بۇنىڭغـا هللا 
تعاىلنىـڭ مۇنـۇ ئايىتـى دەلىلـدۇر: ﴿قَاتِلُـوا 
الَِّذيَن َل يـُْؤِمُنوَن ِبللَِّ َوَل ِبْليـَْوِم اْلَِخِر َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرََّم 
ُ َوَرُسولُُه َوَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب  اللَّ
َحـىَّ يـُْعطُـوا الِْْزيَـَة َعـْن يَـٍد َوُهـْم َصاِغـُروَن﴾ »سـىلەر 
ئەھلـى كىتابتىـن هللاقـا ۋە ئاخىـرەت 
كۈنىگـە ئىشـەنمەيدىغانار )يەھۇدىيار 
ناسـاراالر  ئوغلـى،  هللانىـڭ  ئۇزەيرنـى 
ئىسـانى هللانىـڭ ئوغلـى دەپ ئېتىقـاد 
قىلغانلىقلىـرى ئۈچـۈن، ئـۇالر: >هللاقا 
ۋە ئاخىـرەت كۈنىگـە ئېتىقـاد قىلىمىز< 
دېگـەن بىلەنمـۇ ئېتىقـاد قىلمىغاننىـڭ 
)ئۆزىنىـڭ  هللا  بىلـەن،  ئورنىدىـدۇر( 
پەيغەمبىـرى  ئۇنىـڭ  ۋە  كىتابىـدا( 
)سـۈننىتىدە( ھارام قىلغان نەرسـىلەرنى 
ھـارام بىلمەيدىغانار ۋە ھەق دىن )يەنى 
ئىسـام دىنى(غا ئېتىقـاد قىلمايدىغانار 
بىلـەن، تاكـى ئۇالر سـىلەرگە بويسـۇنۇپ 
قـەدەر  تۆلىگەنگـە  جىزىيـە  ھالـدا  خـار 
 -29 تەۋبـە  )سـۈرە  قىلىـڭار«  ئـۇرۇش 

ئايەت(.

كاپىـرالر  مۇرتـەد  ئىككىنچىسـى، 
ئىسـامغا  ئەسـلىدە  بـۇالر  بولـۇپ، 
ئۇالردىـن  لېكىـن  بولغـان،  مەنسـۇپ 
تاشـايدىغان  بـۇزۇپ  ئىسـامنى 
ئىمان-ئىسـامدىن  ئۇالرنـى  )يەنـى 
ياكـى  ئېتىقـاد  چىقىرىۋېتىدىغـان( 
سـۆز ۋە ياكـى ئىش-ھەرىكـەت سـادىر 
ئـۇالر  )گەرچـە  ئۈچـۈن  بولغانلىقـى 
ئىسامنىڭ شوئارلىرىنى، ئىسامنىڭ 
بەلگىلىـرى بولغان دىنىي خاسـلىقار 
بېجىرگـەن  ئەمەللەرنـى  دىنىـي  ۋە 
ئىسـامنى  يۇقىرىقـى  تەقدىردىمـۇ، 
سـەۋەبلىك(  ئامىلـار  بۇزىدىغـان 
كىشـىلەردۇر.  چىقىرىلغـان  كاپىرغـا 
شـىئە  )يەنـى  باتىنىيـار  مەسـىلەن، 
مەزھىپـى ئىچىدىكـى ئىسـمائىلىيە، 
دىرۇزىيـە، نۇسـەيرىيە دېگەنـدەك »بـۇ 
دىننىـڭ باتىنىي ۋە زاھىرىي قىسـمى 
بار، بىز باتىنىيسـىنى تۇتىمىز« دەپ 
تۇرىدىغـان، »بـۇ ئالەم قەدىمىي، ئالەم 
دېگـەن  جەننـەت  دوزاخ،  يوقالمايـدۇ، 
ئۆلگەندىـن  كىشـىلەر  يـوق،  نەرسـە 
كېيىـن، ئۇالرنىـڭ روھـى بىر-بىرىگە 
كۆچىـدۇ« دەپ روھارنىڭ كۆچۈشـىگە 
كىشـىلەر(نىڭ  قىلىدىغـان  ئېتىقـاد 
ھېسـابلىنىدۇ.  كاپىـر  ھەممىسـى 
رافىزىيارنىـڭ چەكتىن ئاشـقانلىرى، 
غـۇالم  )يەنـى  مەزھىپـى  قاديانىيـە 
ئەھمـەد قاديانىنـى »پەيغەمبـەر« دەپ 
شـۇنىڭغا  ۋە  قىلىدىغانـار(  ئېتىقـاد 
ئوخشىغان كىشىلەر ۋە مەزھەپتىكىلەر 

دېيىلىـدۇ. »مۇرتەدلـەر« 
قارشىسـىدۇر،  ئىماننىـڭ  كۇفـۇر 
چـوڭ  شـەرىئەتتە  كۇفـۇر  لېكىـن 
دەپ  كۇفـۇر  كىچىـك  ۋە  كۇفـۇر 
چۈنكـى  بولىـدۇ.  تۈرلـۈك  ئىككـى 
بـەزى چاغاردا شـەرئىي تېكىسـتلەردە 
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 )ئاخىرى 2- بەتتە(

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە

گېزىـت،  قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ 
ماقالـە،  ژۇرناللىرىمىزنـى  ۋە  رادىئـو 
شـېئىر، سەرگۈزەشـتە، تارىخ، ئەسكىرىي 
تەلىم، جـەڭ مەيدانىدىكى ئاجايىباتار، 
تېببىي مەلۇماتار... قاتارلىق ھەرخىل 
ژانىردىكى ئەسەرلەر بىلەن تەمىنلىشىنى 

سـەمىمىي ئىلتىمـاس قىلىمىز. 
تارقىتىشـقا  گېزىتنـى  بـۇ 
چىقارغـان  كـۈچ  ياردەملەشـكەن، 
بارلىـق  قولاپ-قۇۋۋەتلىگـەن  ۋە 
تعاىلنىـڭ  هللا  قېرىنداشـلىرىمىزغا 
مەغپىرىتـى، رەھمىتـى ۋە بەرىكىتـى 
بولسۇن! سالىھ دۇئالىرىڭاردا مۇجاھىد 
قېرىنداشلىرىڭارنى ئۇنۇتمىغايسىلەر! 

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

■ 2- ئاينىـڭ 1- كۈنـى تاجاۋۇزچى 
ئاتالمىـش  بولغـان  زۇۋانـى  خىتاينىـڭ 
2«دە  قانىلـى  تېلېۋىزىيـە  »شـىنجاڭ 
خـەۋەر قىلىشـىچە، تاجاۋۇزچـى خىتـاي 
تۈركىسـتاندىكى  شـەرقىي  ھۆكۈمىتـى 
دىنىـي تۈس ئەڭ قويـۇق بولغان خوتەن 
ۋە  ناھىيىسـى  كېرىيـە  ۋىايىتىنىـڭ 
قەشـقەر شـەھىرىدە، ئۆزىنىڭ بايرىمىنى 
قارشـى ئېلىـش باھانىسـىدە مۇسـۇلمان 
خەلقلەرگـە يولارغـا پانـۇس ئاسـتۇرۇپ، 
ئۇالرنى خىتايچە كىيىندۈرۈپ، ئۇسسـۇل 
ئوينىتىـپ كوچـا ئايلىنىشـقا سـالغان.
كۈنـى   -2 ئاينىـڭ   -2  ■
ئەششـاباب تەشـكىاتى مۇجاھىدلىرى 
باردخالـې  ۋىايىتىنىـڭ  جىـدو 
ئېفئوپىيـە  تاجاۋۇزچـى  شـەھىرىدىكى 
ئەسـكەرلىرىنىڭ بىر ھەربىي بازىسـىغا 
ئەمەلىيىتـى  پىدائىيلىـق  قارىتـا 
ئېلىـپ بېرىـپ، ئـاز دېگەنـدە 16 نەپەر 
ئۆلتۈرگـەن. ئەسـكەرنى  تاجاۋۇزچـى 
■ 2- ئاينىـڭ 2- كۈنى ئەششـاباب 
جۇبـا  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىاتى 
شـەھىرى  ئافمـادو  ۋىايىتىنىـڭ 
بىلـەن دۇبلـى شـەھىرىنىڭ ئارىلىقىـدا 
كېنىيـە  تاجاۋۇزچـى  كېتىۋاتقـان 
ئەسـكەرلىرىنىڭ ماشـىنىلىرىغا قارىتـا 
بارغـان،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  مىنـا 
پارتـاش  مىنـا  ئىككـى  نەتىجىـدە 
ئارقىلىـق 25 نەپـەر تاجاۋۇزچى ئەسـكەر 
ئۆلگەن ۋە يارىانغان. شـۇنداقا ئىككى 
دانە ئەسـكىرىي ماشـىنا ۋەيران بولغان.
رىـم  كۈنـى   -3 ئاينىـڭ   -2  ■
بىرلەشـمە  ئـەرەب  ئاتالمىـش  پاپاسـى 
قىلىـش  زىيـارەت  خەلىپىلىكىگـە 
ئۈچـۈن يېتىـپ كەلگـەن. بـۇ ـــــ بىر 
خرىستىئان پاپاسىنىڭ پەيغەمبىرىمىز 
ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ: »خرىستىئانارنى ئەرەب يېرىم 
ئارىلىدىـن چىقىرىۋېتىـڭار!« دېگـەن 
قېتىـم  تۇنجـى  كېيىنكـى  سـۆزىدىن 
ھېسـابلىنىدۇ.  كېلىشـى  زىيارەتكـە 
بـۇ زىيارەتتـە پاپـا فرانسـىس ئاتالمىش 
يىغىنىنـى  ئىتتىپاقـى«  »دىنـار 
ئەزھەرنىـڭ  يىغىنـدا  بـۇ  ۋە  ئاچقـان 
مۇفتىسـى ئەھمـەد ئەلتاييىـب بىلەن 
تېررورىزمغا قارشـى ئىتتىپاقلىشىشقا 
ئىمزا قويۇشقان. بۇ پاپا يەنە ئاتالمىش 
خەلىپىلىكىدىكـى  بىرلەشـمە  ئـەرەب 
 120 دېگەنـدە  ئـاز  خرىسـتىئاناردىن 
مىڭنـى يىغىـپ ئىبـادەت مۇراسـىمى 

ئۆتكۈزگـەن.
■ 2- ئاينىـڭ 4- كۈنـى ئاخبـارات 
خەۋەرلەرگـە  تارقالغـان  ۋاسـىتىلىرىدە 
گولاندىيىدىكـى  ئاساسـانغاندا، 
ئىسـامغا ئەڭ قارشى ھەرىكەت ئېلىپ 
»ئەركىنلىـك  ئوڭچىـل  بېرىۋاتقـان 
باشـلىقى  مۇئاۋىـن  پارتىيىسـى«نىڭ 
جـورام ۋان كاۋېـرن ئىسـامغا قارشـى 
ۋاقىتتـا،  بولغـان  يازماقچـى  كىتـاب 
ئىمـان  بىلـەن  ھىدايىتـى  هللانىـڭ 
ئېيتىپ مۇسـۇلمان بولغان. بۇنىڭدىن 
ئىلگىـرى بـۇ كىشـى ياۋروپـادا ئىسـام 
ئەشـەددىي  ئـەڭ  مۇسـۇلمانارنىڭ  ۋە 
دۈشـمەنلىرىدىن بىرى ھېسابلىناتتى. 
بـۇرۇن:  ئېيتىشـتىن  ئىمـان  جـورام 
»ئىسـام دىنى يالغـان، دىن ۋە قۇرئان 
ـــــ زەھەر« دېگـەن سـۆزلەرنى ئېيتقان 
ئىدى. )هللا بۇ قېرىندىشـىمىزنى دىنىدا 

سـابىت قـەدەم قىلسـۇن!(
■ 2- ئاينىڭ 5- كۈنى ئافغانىستان 
مۇجاھىدلىـرى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
قۇنـدۇز ۋىايىتىنىڭ مەركىزىدە ھۇجۇم 
ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بېرىـپ، ئۈچ دانە 
پونكىتىنـى  تەكشـۈرۈش  بىخەتەرلىـك 
فەتىـھ قىلغـان. شـۇنداقا ئـاز دېگەندە 
30 نەپـەر سـاتقىن ئارمىيە ئەسـكىرىنى 
ئۆلتۈرگـەن ۋە يارىاندۇرغـان. ئۇندىـن 
باشـقا، نۇرغۇنلىغـان قورال-يـاراق ۋە 

ئوق-دورىارنـى غەنىيمـەت ئالغـان.
كۈنـى   -5 ئاينىـڭ   -2  ■

ئىمارىتىنىـڭ  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
ۋەكىللىـرى ۋە بـەزى پىشـقەدەم ئافغان 
سىياسىيونلىرى رۇسىيىنىڭ پايتەختى 
موسـكۋادا ئافغانىسـتان مەسىلىلىرىنى 
ھـەل قىلىـش ئۈچـۈن يىغىـن ئاچقان. 
بۇ يىغىنغا ئافغان سىياسـىيونلىرىدىن 
پرېزىدېنتـى  ئافغانىسـتان  سـابىق 
ئافغـان  ئەممـا  قاتناشـقان،  كارزايىمـۇ 
ھۆكۈمىتـى بـۇ يىغىنغا قاتناشـمىغان. 
ئافغانىسـتان ئىسـام ئىمارىتىنىڭ 
بـاش ۋەكىلـى بولغـان شـىر مۇھەممـەد 
مۇخبىرالرنـى  سـتانكېزى  ئاببـاس 
كۈتۈۋېلىـش يىغىنىدا: »ئافغانىسـتانغا 
تىنچلىـق ئەكېلىشـكە بىـرال توسـالغۇ 
تاجاۋۇزچىارنىـڭ  بولسـىمۇ  ئـۇ  بـار، 
ئافغـان  پۈتكـۈل  شـۇڭا  مەۋجۇتلۇقـى. 
چىقىرىۋېتىشـكە  ئۇالرنـى  خەلقـى 
ئافغانىسـتاندا  كېـرەك.  تىرىشىشـى 
مۇكەممەل ئىسـام قانۇنى يۈرگۈزۈلۈشى 
كېـرەك. بىز ھازىرقى ئافغانىسـتاننىڭ 
چۈنكـى  قىلىمىـز،  ئىنـكار  قانۇنىنـى 
ئـۇ غـەرب قويغـان قانـۇن، مۇسـۇلمانار 
ئەمـەس. بىـز، ئىسـام دىنـى ئايالارغا 
بەرگەن پۈتكۈل ھوقۇقلىرىنى بېرىمىز. 
ئافغانىسـتاننى  ئىمارىتـى  ئىسـام 
تازىاشـقا  قوشـۇناردىن  تاجاۋۇزچـى 
تىكلەشـكە  شـەرىئىتىنى  ئىسـام  ۋە 
داۋاملىـق ھەرىكـەت قىلىـدۇ« دېگـەن.
كۈنـى   -8 ئاينىـڭ   -2  ■
ۋەرداك  مەيـدان  ئافغانىسـتاننىڭ 
سـاتقىن  رايونىـدا  لـورا  ۋىايىتىنىـڭ 
دانـە  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ  ئافغـان 
چۈشـۈپ  ئايروپىانـى  تىكئۇچـار 
ئەسـكەرلەرنىڭ  ئىچىدىكـى  كېتىـپ، 

ئۆلگـەن. ھەممىسـى 
■ 2- ئاينىـڭ 9- كۈنـى تاجاۋۇزچى 
بىلـەن  ئەسـكەرلىرى  ئامېرىـكا 
قىسـىم  ئاالھىـدە  ئافغىـن  سـاتقىن 
ئەسكەرلىرى ئافغانىسـتاننىڭ ھېلماند 
شـۇ  رايونىـدا  سـانگىن  ۋىايىتىنىـڭ 
رايوندىكى مۇسـۇلمانارغا قارشى ئەسكەر 
تاشـاش ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بېرىـپ، 
گۇناھسـىز  نەپـەر   11 رايوندىكـى  بـۇ 
نەپـەر   15 قىلىـپ،  شـەھىد  پۇقرانـى 
ئادەمنـى يارىاندۇرغـان. ئۆلگەنلەرنىـڭ 
كۆپىنچىسـى ئايالـار ۋە بالىار ئىكەن. 
■ 2- ئاينىـڭ 9- كۈنى تاجاۋۇزچى 
ئامېرىـكا ئەسـكەرلىرى بىلـەن سـاتقىن 
ئافغـان ئەسـكەرلىرى ئافغانىسـتاننىڭ 
مەنسـۇر  شـاھ  ۋىايىتىنىـڭ  ئـورۇزگان 
مۇجاھىدالرغـا  جاياشـقان  رايونىغـا 
قارشى ئىلگىرىلىمەكچى بولغان بولۇپ، 
ئايروپىانلىـرى  ئامېرىـكا  دەسـلىپىدە 
مۇجاھىدالرنىـڭ نۇقتىلىرىنـى قاتتىق 
بومباردىمـان قىلغـان. لېكىـن هللانىـڭ 
پەزلـى ۋە مۇجاھىدالرنىـڭ تاكتىكىسـى 
بىلـەن مۇجاھىدالر ھېچقانـداق تاالپەت 
تارتمىغـان. ھـاۋا ھۇجۇمىدىـن كېيىن 
»مۇجاھىدالرنـى ئۆلـدى« دەپ ئويلىغان 
دۈشـمەنلەر ئىلگىرىلەشـكە باشلىغاندا، 
مۇجاھىـدالر بۇالرغـا قارشـى تۇيۇقسـىز 
ھۇجـۇم قىلىـپ، 12 نەپـەر تاجاۋۇزچـى 
ئەسـكەرنى ۋە ئۇنىڭدىـن كـۆپ سـاتقىن 
ئۆلتۈرگـەن،  ئەسـكەرلىرىنى  ئافغـان 
ئىككـى دانـە ئـوق ئۆتمەس ماشـىنىنى 
قاتتىـق  كاپىـرالر  قىلغـان.  ۋەيـران 
زەربـە يېگەندىـن كېيىـن، بـۇ رايوندىـن 

چېكىنگـەن.
كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -2  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
ۋىايىتىنىـڭ  زابـول  مۇجاھىدلىـرى 
ئافغـان  سـاتقىن  رايونىـدا  دايجۇپـان 
دانـە تىكئۇچـار  بىـر  ئارمىيىسـىنىڭ 
ئايروپىانىنـى ئېتىپ چۈشـۈرۈۋەتكەن 
ئەسـكەر  ھەممـە  ئىچىدىكـى  بولـۇپ، 

ئۆلگـەن.
 -11 ئاينىـڭ   -2 تۈركىيىنىـڭ   ■
گېزىتىـدە  شـەپەق  يېڭـى  كۈنىدىكـى 
ئاساسـانغاندا،  خەۋىرىگـە  تارقاتقـان 

2- ئاينىـڭ 8- كۈنـى گېرمانىيىنىـڭ 
مارزاھىـن  بېرلىننىـڭ  پايتەختـى 
رايونىدا 15 ۋە 16 ياشـلىق سـۈرىيىلىك 
مۇسـۇلمان قىزالر مۇسـۇلمان بولغانلىق 
ھۇجۇمىغـا  ئىرقچىلىـق  سـەۋەبىدىن 
زەربىسـىدە  تايـاق  قاتتىـق  ئۇچـراپ، 
قالغـان.  كىرىـپ  دوختۇرخانىغـا 
بېرلىندىكـى مۇسـۇلمانارغا قارشـى يەنە 
بىـر ئىرقچىلىـق ھۇجۇمىـدا، بىـر نەپەر 
ھۇجـۇم قىلغۇچـى ئوكـۇل يىڭنىسـىنى 
 12 بىلـەن  تەھتىـدى  سـانجىۋېتىش 
ياشـلىق بىر قىزنىڭ ھىجابىنى تارتىپ 

كەتكـەن. قېچىـپ  سـالدۇرۇۋېتىپ، 
ياۋروپادىكـى مۇسـۇلمانارغا قارشـى 
بىـر  قىلىۋاتقـان  دوكات  ھۇجۇمارنـى 
گۇرۇپپىنىـڭ دوكاتىغا ئاساسـانغاندا، 
ياۋروپـادا  يىلـاردا  ئاخىرقـى  بـۇ 
مۇسۇلمانارغا قارشى ئىرقىي ھۇجۇمار 
كۈندىن-كۈنگـە كۆپىيىۋاتقـان ئىكەن.
بـۇ دوكاتتا دېيىلىشـىچە، ئالدىنقى 
يىلـى مۇسـۇلمانارغا قارشـى ماددىـي ۋە 
مەنىۋى جەھەتتىن ھۇجۇم قىلىش ياكى 
ئۇرۇنـۇش  ئۆلتۈرۈشـكە  مۇسـۇلمانارنى 
جىنايەتلىرى گېرمانىيىدە 908 قېتىم؛ 
پولشـادا 664 قېتىـم؛ گولاندىيىدە 364 
قېتىـم؛   256 ئاۋسـترالىيىدە  قېتىـم؛ 
دانىيىـدە  قېتىـم؛   121 فرانسـىيىدە 
56 قېتىـم؛ بېلگىيىـدە 36 قېتىـم يـۈز 

بەرگەن.
كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -2  ■
تەشـكىاتى  ئەششـاباب  سـومالىدىكى 
ۋىايىتىنىـڭ  ھوسـا  مۇجاھىدلىـرى 
جانالى يېزىسـىدا تاجاۋۇزچى ئامېرىكا 
سـومالى  سـاتقىن  ۋە  ئارمىيىسـى 
ئارمىيىسـى »دېنـاب« ئاالھىـدە قسـىم 
تاشـاش  ئەسـكەر  ئەسـكەرلىرىنىڭ 
بـۇ  قىلغـان.  بەربـات  ئەمەلىيىتىنـى 
قازىنالمىغـان  غەلىبـە  ئەمەلىيەتتـە 
ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى  چىدىمـاس 
ئەسـكەرلىرى جانالى يېزىسىنى قاتتىق 
پۇقراالرنىـڭ  قىلىـپ،  بومباردىمـان 

سـالغان. زىيـان  مال-مۈلكىگـە 
كۈنـــى   -12 ئاينىـــڭ   -2  ■
مۇجاھىدلىرى  تەشكىاتى  ئەششاباب 
ســـومالىنىڭ پايتەختى مۇقدىشۇنىڭ 
ھادىـــن رايونىـــدا ھەســـەن بېـــرى 
ئىسىملىك ســـاتقىن سومالى ساقچى 

ئۆلتۈرگەن. باشـــلىقىنى 
كۈنـى   -13 ئاينىـڭ   -2  ■
تەشـكىاتى  ئەششـاباب  سـومالىدىكى 
مۇجاھىدلىـرى پايتەخـت مۇقدىشـۇنىڭ 
جەنـۇب  غەربىـي  رايونىنىـڭ  ھادىـن 
ئىبراھىـم  ئادىـب  ئارتىـن  تەرىپىـدە 
ئىسـىملىك مۇئاۋىن ساقچى باشلىقىغا 
قارىتـا مىنا ئەمەلىيىتى ئېلىپ بارغان 
بولۇپ، بـۇ ئەمەلىيەتتە ئادب ئىبراھىم 
سـاق قالغـان، قوغدىغۇچىلىرى بىلەن 

ئۆلگـەن. شـوپۇرى 
■ 2- ئاينىـڭ 13- كۈنـى جەيـش 
ئەدىـل جامائىتـى ئىراننىڭ سىسـتان 
ــــ بەلۇجىستان ۋىايىتىدىكى خاش-
زاھـادان تېز سـۈرئەتلىك يولىدا ئىران 
قىسـمىنىڭ  قوغدىغۇچـى  دۆلەتلىـك 
كادىرلىرىنـى توشـۇۋاتقان ئاپتوبۇسـنى 
پارتلىتىۋەتكـەن. دەسـلەپكى خەۋەرگـە 
قـا   40 ھۇجۇمـدا  بـۇ  ئاساسـانغاندا، 
يېقىـن رافىزىـي شـىئە ئەسـكەرلىرى 

ئۆلگـەن ۋە يارىانغـان. 

َعـْن َأِب َبْكـِر بْـِن َعْبـِد اللَِّ بْـِن قـَْيـٍس، َعـْن أَبِيـِه، 
ْعُت َأِب َوُهَو ِبَْضَرِة اْلَعُدوِّ يـَُقوُل: »قَاَل َرُسوُل  قَاَل: سَِ
اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: >ِإنَّ أَبـْـَواَب اْلَنَّـِة َتْـَت ِظـاَلِل السُّـُيوِف<. 
فـََقـاَم رَُجـٌل َرثُّ اْلَيـْئَـِة، فـََقـاَل: >َي َأَب ُموَسـى، آنْـَت 
ْعـَت َرُسـوَل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يـَُقـوُل َهـَذا؟< قَـاَل: >نـََعـْم<.  سَِ
قَـاَل: >فـََرَجـَع ِإىَل َأْصَحابِـِه<، فـََقـاَل: >َأقـْـَرأُ َعَلْيُكـُم 
َمَشـى  ثَّ  فَأَْلَقـاُه،  َسـْيِفِه،  َجْفـَن  ثَّ َكَسـَر  السَّـاَلَم<. 
، َفَضـَرَب بِـِه َحـىَّ قُتِـَل« )رواه مسـلم(. ِبَسـْيِفِه ِإىَل اْلَعـُدوِّ

ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى
ئابدۇلـاھ ئىبنى قەيـس )يەنى ئەبۇ 
مۇسـا ئەشـئەرى( رضـي هللا عنهنىـڭ ئوغلى 
ئەبۇبەكرى ئاتىسـى ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى 
رضـي هللا عنهدىـن نەقىـل قىلىپ مۇنداق 
دەيـدۇ: ]مـەن دۈشـمەن بىلـەن جـەڭ 
قىلىـش ئۈچـۈن سـەپكە ھازىـر بولغـان 
ۋاقىتتـا، دادامنىـڭ: »رەسـۇلۇلاھ 
ئىشـىكلىرى  >جەننەتنىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
قىلىچارنىـڭ سايىسـى ئاسـتىدا< 
دېگەن« دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىم. شۇ 
چاغـدا كىيىملىـرى كونىـراپ كەتكـەن 
تـۇرۇپ:  دەس  ئورنىدىـن  كىشـى  بىـر 
رەسـۇلۇلاھ  سـەن  مۇسـا!  ئەبـۇ  »ئـى 

دېگەنلىكىنـى  مۇشـۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
سـورىغانىدى،  دەپ  ئاڭلىدىڭمـۇ؟!« 
دادام: »شـۇنداق« دەپ جاۋاب بەردى[. 
دەيـدۇ:  شـۇنداق  يەنـە  ئەبۇبەكـرى 
»)كىيىملىـرى كونـا بولغـان( ھېلىقى 
كىشـى ھەمراھلىـرى تەرەپكـە قايتتى. 
ئاندىـن: >ئـى ھەمراھلىرىم! سـىلەرگە 
هللانىـڭ تىنچ-ئامانلىقىنى تىلەيمەن< 
غىلىپىنـى  قىلىچىنىـڭ  دەپ، 
تەرەپكـە  دۈشـمەن  سـۇندۇردى-دە، 
پىيـادە يۈرۈپ كەتتى. ئۇ كىشـى ھەتتا 
ئۆلتۈرۈلگەنگـە قەدەر شـۇ قىلىچ بىلەن 

توپلىغـان(. )مۇسـلىم  ئۇرۇشـتى« 
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـى، هللا يولىدىكى جىھادنىڭ 
پەزىلىتـى ۋە سـاۋابىنىڭ يۇقىرىلىقـى 
شـۇنداقا هللا يولىدىكـى جىھـاد بولسـا 
جەننەتكـە كىرىشـنىڭ ۋاسىتىسـى ۋە 

ئىكەنلىكى. يولـى 
ئىككىنچـى، مۇئمىنلەرنىڭ ئالىي 
ھىممەتلىـك بولۇپ جىھاد قىلىشـى، 
ھەرگىزمـۇ مەغلۇبىيەتچى، بوشـاڭ ۋە 

قورقۇنچـاق بولغان ھالەتتـە ئولتۇرۇپ 
قالغۇچىـار بىلەن بىرلىكتە ئولتۇرۇپ 

كېرەكلىكى. قالماسلىق 
دۈشـمىنى  مۇجاھىـد  ئۈچىنچـى، 
دۈشـمىنىگە  ئۇچراشـقاندا،  بىلـەن 
ئۇنىڭغـا  ۋە  يېقىناشسـا  قانچىلىـك 
قانچىلىـك ھۇجـۇم قىلسـا، جەننەتكە 
بولىدىغانلىقـى. يېقىـن  شـۇنچىلىك 
تۆتىنچـى، ئىنغىماسـلىق )يەنـى 
دۈشـمەننىڭ ئارىسـىغا يالغـۇز بۆسـۈپ 
كىرىـش( ۋە بۇ ئارقىلىق شـەھىدلىك 
تەلەپ قىلىشـنىڭ پەزىلىتى )ساۋابى(

نىـڭ يۇقىرىلىقى.
جىھادقـا  باشـقىارنى  بەشـىنچى، 
رەسـۇلۇلاھ  قىلىشـتا  تەرغىـپ 
دوراشـنىڭ مۇسـتەھەپلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصنـى 
ۋە ياخشـىلىقى. چۈنكـى ئەبـۇ مۇسـا 
ۋاقتىـدا  جـەڭ  عنـه  هللا  رضـي  ئەشـئەرى 
ھەدىسـىنى  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ 
جەڭگـە  باشـقىارنى  تـۇرۇپ  سـۆزلەپ 

قىزىقتۇرغـان.
ئالتىنچى، دۈشـمەن بىلەن روبىرو 
تۇرغان ۋاقىتتىمۇ شـەرئىي ئىلىملەرنى 
سـاھابىلەرنىڭ  تارقىتىشـنىڭ 
سۈننىتىدىن ئىكەنلىكى ۋە كىشىلەرنىڭ 
ئەھۋالىغـا مۇناسـىپ بولغـان ئىلىـم 
ۋە ۋەز-نەسـىھەتلەرنى تەبلىغ قىلىپ 

ياخشىلىقى. يەتكۈزۈشـنىڭ 
ئالىمارنىڭمـۇ  يەتتىنچـى، 
هللا  ئارقىلىـق  جانلىـرى  ئۆزلىرىنىـڭ 
قاتنىشىشـنىڭ  جەڭگـە  يولىدىكـى 

مۇئمىـن- بىلـەن  تىللىـرى  ۋە 
جەڭلەرگـە  شـۇ  مۇسـۇلمانارنى 
قىلـش  دەۋەت  ۋە  قىلىـش  تەرغىـپ 
قوشۇشـنىڭ  ھەسسـە  ئارقىلىـق 
بۈگۈنكىـدەك  بولۇپمـۇ  ياخشـىلىقى، 
جىھـاد پـەرز ئەيـن بولغـان ۋاقىتـاردا 
ئۇنىـڭ ئالىمارغـا پـەرز ئىكەنلىكـى.
جەننەتنىـڭ  سـەككىزىنچى، 
سايىسـى  قىلىچـار  ئىشـىكلىرى 
ئاستىدا ئىكەنلىكى، يەنى، بىر كىشى 
هللانىـڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلـۈش ئارقىلىقا 

ئېرىشـىدىغانلىقى. جەننەتكـە 
توققۇزىنچى، كىيىم-كېچەكلىرى 
كونا ۋە ئاددىي-سـاددا كىشـىلەرنىڭمۇ 
جىھادقا ئىشـتىراك قىلىدىغانلىقى.

مۇجاھىدالرنىـڭ  ئونىنچـى، 
جىھـاد  ۋە  ئايرىلماسـلىق  جىھادتىـن 
يولىدا مۇسـتەھكەم تـۇرۇش ئارقىلىق 
جەننەتكە كىرىشـكە ئىنتايىن ھېرىس 

ئىكەنلىكـى.
ئالىم-ئۆلىمـاالر  بىرىنچـى،  ئـون 
ئـاۋام مۇسـۇلمانار تەرىپىدىـن سـوئال 
مەسـىلىلەرنى  بـەزى  ۋە  سـورالغان 
قىلىـپ  تەلـەپ  ئېنىقاشـنى 
سـوئال قويۇلغـان چاغـدا سـەۋرچان 
ۋە  پۇشماسـلىقى  ئىچـى  بولۇشـى، 

زۆرۈرلۈكـى. زېرىكمەسـلىكىنىڭ 
مۇجاھىـد  ئىككىنچـى،  ئـون 
جەننەتنـى تەلـەپ قىلىـش ئۈچـۈن 
ئۆلتۈرۈلگەنگـە قـەدەر جەڭ قىلىشـنى 
قەتئىي ئىرادە قىلسـا بولىدىغانلىقى، 

نەزىرىدىكـى  هللانىـڭ  ـــــ  بـۇ  بەلكـى 
مەرتىۋىلەرنىـڭ  ۋە  پەزىلـەت  ئاالھىـدە 

ئىكەنلىكـى. جۈملىسـىدىن 
ئىبنـى  ئىمـام  ئۈچىنچـى،  ئـون 
قەييـۇم جـەۋزى رمحـه هللا مۇنـداق دېگەن: 
»يۇقىرىقـى ھەدىسـتە تىلغا ئېلىنغان 
ھېلىقـى كىشـىنىڭ قىلىچىنىـڭ 
سۇندۇرۇۋېتىشـىنىڭ  غىلىپىنـى 
سـەۋەبى شـۇكى، بۇ كىشى قىلىچىنى 
قەتئىـي  سالماسـلىققا  غىلىپىغـا 
ئەنـە  كىشـى  بـۇ  كەلگـەن.  ئىرادىگـە 
ئالىـي  ۋە  ئالىـي ھىممـەت  شـۇنداق 
ئىـرادە ئىگىسـى بولـۇپ، هللا يولىدىكـى 
جىھادنىـڭ پەزىلەتلىك ۋە سـاۋابىنىڭ 
كاتتـا ئىكەنلىكى سەھىھلەشـكەندىن 
كېيىـن، ئەنـە شـۇ پەزىلـەت تەرەپكـە 
جىددىـي يـۈرۈش قىلغـان«. مانـا بـۇ 
دائىـم  ئىرادىسـى  مۇجاھىدنىـڭ  ـــــ 
ئالىـي  ۋە  كۈچلـۈك  شـۇنداق  ئەنـە 
يۇقىـرى  بولۇشـنىڭ  ھىممەتلىـك 

دەلىـل. ئىكەنلىكىگـە  پەزىلـەت 
ئـون تۆتىنچـى، مۇجاھىـد كىشـى 
دۈشـمەنگە ئىنغىمـاس بولـۇپ بۆسـۈپ 
ئۆزىنىـڭ  ئىلگىـرى  كىرىشـتىن 
ھەمراھلىرى بىلەن خوشلىشـىۋېلىش 
ئەلەيكـۇم!«  »ئەسسـاالمۇ  ئۇالرغـا:  ۋە 
ياكى »سـىلەرگە هللانىڭ سـالىمىنى 
سـاالم  دېگەنـدەك  يولايمـەن« 

ئىكەنلىكـى.     دۇرۇس  يولاشـنىڭ 

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
يەنـە  هللا  رمحـه  تەيمىيـە  ئىبنـى 
»ھېچكىمنىـڭ  دېگـەن:  مۇنـداق 
كىشـىنى  بىرەربىـر  مۇسـۇلماناردىن 
يوقتـۇر.  ھەققـى  كاپىرغـا چىقىرىـش 
گەرچـە ئـۇ مۇسـۇلمان خاتـا كەتكـەن 
تەقدىردىمـۇ، ئۇنىڭغـا ھۆججـەت بەرپـا 
بايـان  يولنـى  توغـرا  ۋە  قىلمـاي 
قىلمـاي تـۇرۇپ كاپىرغـا چىقىرىشـقا 
كىشـىنىڭ  بىـر  قانـداق  بولمايـدۇ. 
دەلىـل  جەزمىـي  مۇسـۇلمانچىلىقى 
بىلـەن ئىسـپاتانغان بولسـا، ئۇنداقتا 
مۇسـۇلمانچىلىقى  كىشـىنىڭ  ئـۇ 
شـەك سـەۋەبلىك يوقالمايـدۇ، بەلكـى 
شـۈبھى  ۋە  تۇرغۇزۇلـۇپ  ھۆججـەت 
كېيىـن  بولغاندىـن  يوقىتىلىـپ 
ئاندىـن يوقايدۇ« )»جمموع الفتـاوى« 12- توم 

ئېلىنـدى(. بەتتىـن   -446
ئۇنداقتـا بىـز مۇئەييەن كىشـىنى 
كاپىرغـا چىقىرىـش بىلـەن سـۈپەتنى 
ئارىسـىنى  چىقىرىشـنىڭ  كاپىرغـا 
پـەرق ئېتىشـىمىز كېـرەك. يەنـى بـۇ 
ــــ ھەرقانداق بىر كىشـى  دېگەنلىـكـ 
ئەمەلنـى  كۇفـرى  ۋە  سـۆز  كۇفـرى 
شـۇ  ۋە  سـۆز  كۇفـرى  شـۇ  قىلسـىا، 
كاپىـر  سـەۋەبلىك  ئەمـەل  كۇفـرى 

ئەمـەس.  دېگەنلىـك  كېتىـدۇ  بولـۇپ 
شـۇڭا ئـۇ كىشـىنىڭ قىلغـان سـۆزى 
»كۇفرىـدۇر«  ئىشـى  قىلغـان  ۋە 
شـۇ  بىلـەن،  قىلىـش  ھۆكـۈم  دەپ 
ئـۆزى  كىشـىنىڭ  قىلغـان  سـۆزنى 
»كاپىـردۇر« دەپ ھۆكـۈم قىلىشـنىڭ 
ئوتتۇرىسـىنى پـەرق ئېتىـپ ئايرىـش 
ۋاجىبتـۇر. چۈنكـى شـەيخۇل ئىسـام 
مۇنـداق  هللا  رمحـه  تەيمىيـە  ئىبنـى 
ياكـى  قىلىـپ  »تەئۋىيـل  دېگـەن: 
بىلمەسـتىن ۋە ياكـى بىـرەر ئۆزرىسـى 
بـار ھالەتتـە كۇفـرى سـۆز ۋە كۇفـرى 
ئەمەلنـى قىلىـپ قالغـان كىشـىنىڭ 
ھۆكمـى ھەرگىزمـۇ ئۆزىگـە ھۆججـەت 
ئۇنىڭغـا  كېيىـن،  كەلگەندىـن 
ئۇنىمـاي باشـتۇڭلۇق، فاجىرلىـق ۋە 
ۋە  سـۆز  كۇفـرى  قىلىـپ  پاسـىقلىق 
كۇفـرى ئەمەلنـى قىلغـان كىشـىنىڭ 
ھۆكۈمىگـە ئوخشـىمايدۇ. دېمـەك، هللا 
تعاىل ھەربىر نەرسـىگە ئۆزىگە چۇشـلۇق 
مىقـدار بېكىتكـەن« )»جممـوع الفتـاوى« 3- 

ئېلىنـدى(. بەتتىـن   -288 تـوم 
يەنـە  هللا  رمحـه  تەيمىيـە  ئىبنـى 
يۇقىرىقـى  »ئەگـەر  دېگـەن:  مۇنـداق 
بولسـا،  بولغـان  ئېنىـق  قائىـدە 
كۇفـرى  قېلىـپ  بىلمـەي  ئۇنداقتـا، 

قىلغـان  ئىشـنى  كۇفـرى  ۋە  سـۆز 
كاپىرغـا  كىشـىنى  بىـر  مۇئەييـەن 
كۇففـارالر  >بۇمـۇ  )يەنـى  چىقىرىـش 
بىلـەن بىللـە< دەپ ھۆكـۈم قىلىـش( 
قـەدەم  قىلىـپ  جۈرئـەت  ئىشـىغا 
ھەتتاكـى  بولمايـدۇ،  دۇرۇس  قويـۇش 
شـۇ كىشـگە پەيغەمبەر ھۆججىتى بەرپا 
بولمىغۇچە. بۇ ھۆججەت شـۇ دەرىجىدە 
بەرپـا قىلىنىـش كېرەككـى، ئـۇالر بـۇ 
پەيغەمبەرلەرگـە  ئارقىلىـق  ھۆججـەت 
تۇتقانلىقىنـى  يـول  مۇخالىـپ 
بىلەلىگـەن بولۇشـى كېـرەك، گەرچـە 
كۇفرى سۆزنى سۆزلىگەن بۇ كىشىنىڭ 
سـۆزى شەك-شۈبھىسـىز كۇفـرى سـۆز 
بولغـان تەقدىردىمـۇ. مانـا بـۇ قائىـدە 
بارلىـق مۇئەييەن كىشـىلەرنى كاپىرغا 
ئورتـاق  ئىشـلىرىدىكى  چىقىرىـش 
تـوم   -12 الفتـاوى«  )»جممـوع  قائىدىـدۇر« 

ئېلىنـدى(. بەتتىـن   -500
ئىككـى  كاپىـرالر  شـەرىئەتتە 

بولىـدۇ: تۈرلـۈك 
بىرىنچىسى، ئەسلىي كاپىرالر 

ــــ ئىسـام دىنىغـا  بـۇ دېگىنىمىـزـ 
كاپىـرالر  باقمىغـان  كىرىـپ  ئەسـا 
)»قىيامـەت  دەھرىيلـەر  ئـۇالر  بولـۇپ، 
قايىـم بولمايـدۇ، ياراتقۇچـى يـوق« دەپ 

تۈز  بىر  توغرىسىغا  ھەممىمىز  بولۇپ، 
بىر-بىرىمىزنى  ئۈستىدە،  سىزىق 
مۇداپىئـە قىلىۋاتقان ھالەتتە ماڭىمىز. 
مۇداپىئەدىكىلەر بىلەن ئالدىدىكىلەرنىڭ 
ياخشى  ئالدىدىكىلەرنى  ئارىلىقى 
دەرىجىدە  قىالمىغۇدەك  مۇداپىئـە 
 40-35 )تەقرىبەن  كەتسە  يىراقاپ 
بەك  بۇنىڭدىن  ئورمانلىقتا  مېتىر. 
تەس،  كۆرمەك  كەتسىمۇ  يىراقلىشىپ 
ئوخشىمايدۇ،  ئورمانلىق  لېكىن ھەممە 
بەزىلىرى قويۇق ھەم ئويمان-چوقۇرلۇق 
شاالڭ  بەزىلىـرى  مۇمكىن،  بولۇشـى 
شۇنىڭ  مۇمكىن.  بولۇشى  تۈز  ھـەم 
قاراپ  ئەھۋالىغا  ئورمانلىقنىڭ  ئۈچۈن 
بەلگىلەيمىز(  مۇساپىنى  ۋە  ئارىلىق 
يۆتكىلىپ  ئورنىدىن  مۇداپىئەدىكىلـەر 
مۇداپىئـە  ياخشى  ئالدىدىكىلەرنى 
قىالىغۇدەك يەرگە ئورۇنلىشىدۇ، لېكىن 
ئالدىدا مېڭىۋاتقانارنىڭ ئالدىغا ئۆتـۈپ 

كەتمەيدۇ. 
تەۋە  بىزگە  يـەنى  ئورمانلىقتا، 
بار-يوقلۇقـى  دۈشـــمەن  بولمىغان، 
بىلەن  دۈشـــمەن  ئەمەس،  ئېنىق 
ئېھتىماللىقـى  قېلىش  ئۇچرىشـــىپ 
بولغان ئورمانلىقالردا يـول يـۈرۈشنىڭ 

چۈشەندۈرۈلۈشى: قىسـقىچە 
ئالدىمىزدا  ئەگەر  ئاۋۋال،  ئەڭ 
تۇتۇپ  ئوققا  قېلىپ  بولۇپ  دۈشمەن 
قالغۇدەك بولسا، مۇداپىئەچىلەرنى بىزنى 
جايغا  قىااليدىغان  مۇداپىئـە  ياخشى 
ئورۇناشتۇرۇپ بولۇپ، ئىككى-ئىككىدىن 
بولسۇن  جەڭدە  )مەيلى  بولـۇۋالىمىز، 

ئەمەلىيەتلەردە  باشقا  ۋە  رازۋېدكا  ياكى 
ۋە  تۇرماسلىقىمىز  يالغۇز  بولسۇن، 

قىلماسلىقىمىز  ھەرىكەت  يالغۇز 
ئۆز  ھەممىمىز  ئۈچۈن  شۇنىڭ  كېرەك. 
ھەمراھىمىزنـى تونۇۋېلىشىمىز ۋە بىللە 
ئىككى- الزىم(  قىلىشىمىز  ھەرىكەت 
كېيىن،  بولغاندىن  بۆلۈنۈپ  ئىككىدىن 
ئۈستىدە  سىزىق  توغرا  بىر  ھەممىمىز 
مېتىردىن   7-6 مۇساپىمىزنى  ئارىلىق 

)چۈشىنىشـلىك  تارقىلىمىز.  قىلىپ 
ئادەمنىڭ  ئىككى  ھەر  ئۈچۈن،  بولۇشى 
بىرىنى  يەنە  ئادەم«،  »بىرىنچى  بىرىنى 
تۇرايلى.(  دەپ  ئادەم«  »ئىككىنچى 
ئادەملەرنىڭ  بىرىنچى  كېيىن  ئاندىن 
باشقا  ياكى  دەرەخ  چوڭراق  ھەممىسى 
ئارقىسىدا  مۇداپىئەلەرنىـڭ  تەبىئىي 
مۇداپىئەدە تۇرىدۇ، ئارقىدىنا ئىككىنچى 
ئادەملەرنىڭ ھەممىسى تەييار ھالەتتە تېز 
مېتىر   10 تەقرىبەن  قىلىپ،  ھەرىكەت 
بواللىغۇدەك  مۇداپىئـە  ئۆزىگە  مېڭىپ، 
ئورمانلىقتىكى  شۇ  ياكى  دەرەخ  چوڭ 
تەبىئىي مۇداپىئەلەرنىڭ يېنىغا كېلىپ 

تۇرىدۇ. مۇداپىئـەدە  توختاپ، 
»قەيەردە  تۇرۇۋاتقاندا  مۇداپىئـەدە 
ماڭسام  ئەمدى  بار؟  مۇداپىئـە  ياخشى 
پىكىر  دېگەننى  توختايمەن؟«  قەيەردە 
قىلىپ، ئالدى تەرەپنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ. 
ئاندىن بىرىنچى ئادەملەر تەييار ھالەتتە 
ئۆزىنىڭ  قىلىپ،  ھەرىكەت  تېز-تېز 
 10 ئالدىغا  ھەمراھىنىـڭ  ئالدىدىكى 
مۇداپىئـە  ئۆزىگە  ئۆتۈپ،  مېتىرچە 
مۇداپىئـەدە  توختاپ  يەردە  بواللىغۇدەك 
تۇرىدۇ. كەينىدىكى پىلىمـوت، قەنناس 
ئالدىدىكىلەر  ئاتقۇچىارنىـڭ   RPG ۋە 
بىلەن بولغان ئارىلىقى ئۇزىراپ كەتسە، 
ئۇالرمۇ ئورنىدىن يۆتكىلىپ، مۇداپىئـە 
يېقىنلىشىپ،  ئارىلىققا  قىالىغۇدەك 
داۋاملىق مۇداپىئـەدە تۇرىدۇ. گۇرۇپپـا 
ئىلگىرىلەپ  بويىچە  تەرتىپ  مۇشۇ 

مېڭىۋېرىدۇ. 
ئىككى-ئىككىدىن  ئەسكەرتىش: 
قاتار  ئۈستىدە  سىزىق  تۈز  بىر  بولۇپ 

تىزىلىپ تارقالغان ئىلگىرىلىگۈچىلەر ئۆز 
ھەمراھلىرىدىن باشقا ياندىكى ئىككى-

بۇرادەرلىرىنىڭ  تارقالغان  ئىككىدىن 
دىققەت  ئەھۋالىغىمۇ  ئىلگىرىلەش 
ھالەتتە  ماساشقان  شۇالرغا  قىلىپ، 
ئىلگىرىلىشى، ئىلگىرىلەش سۈرئىتى 
بولۇپ  ئىلگىرى-كېيىن  بەك 

كېرەك. قالماسلىقى 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 3- بەتتە(

تېپىشماق
)شېئىر(

تىلىڭ تاتلىق، قىزىقسەن،
ئەي تېپىشماق، تېپىشماق.

كۆڭۈللۈكتۇر بىز ئۈچۈن،
سېنى دائىم ئېيتىشماق.

قىسقا، ئىخچام بولغاچقا،
ئەستە ئاسان قالىسەن.
بىزنى پىكىر قىلدۇرۇپ،
توغرا جاۋاب ئالىسەن.

سېنى ئامراق دوست تۇتتۇق،
قېشىمىزغا كېلىۋەر.

خۇشتار بىز تەپەككۇرغا،
بىزنى ئويغا سېلىۋەر.

ئەي تېپىشماق، بىز سېنى،
ئېيتىپ زادى تويمايمىز.
قانچە قىيىن بولساڭمۇ،
چوقۇم تاپماي قويمايمىز.

تۆۋەندىكـى تېپىشـماقنى تېپىـپ 
؟ بېقىڭار

قىر بېشىدا بوۋايار،
قۇرۇۋالغان بەدەشقان.
شېكەر تامار لېۋىدىن،
ساقاللىرى ياراشقان.

توۋا دەيمەن ساقىلى،
قارايدىكەن ئاسمانغا.

تاپالمىساڭ بۇنى سەن،
مۇراجىئەت قىل دېھقانغا.

ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقارنىڭ 
جاۋابى:

1. يوپۇرماق.
2. ئۆردەك چۆجىسى.  

سەبىيلەر سەھىپىسى
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»كۇفۇر« دېگەن سـۆز كېلىـپ، دىندىن 
كۇفرىلىـق  چـوڭ  چىقىرىۋەتكۈچـى 
ئىـرادە قىلىنسـا؛ بەزى چاغـاردا كۇفۇر 
دىندىـن  ئىشـلىتىلىپ،  سـۆز  دېگـەن 
چىقىرىۋەتمەيدىغان كىچىك كۇفرىلىق 
)كاپىرلىـق( ئىـرادە قىلىنىدۇ. بۇنداق 
ئىمـان  شـۇكى،  سـەۋەبى  بولۇشـنىڭ 

نۇرغـۇن شـاخچىارغا ئىگـە بولغاندەك، 
شـاخچىارغا  نۇرغـۇن  كۇفرىمـۇ 
ئىگىـدۇر. ئىمـان »سـۆز ۋە ئەمـەل« 
دەپ تەرىپلەنگەنـدەك، كۇفرىمـۇ سـۆز ۋە 
ئىنسـان  )يەنـى  ئىبارەتتـۇر  ئەمەلدىـن 
سـۆز بىلەنمـۇ كاپىر بولۇشـى مۇمكىن، 
ئىش-ھەرىكىتىدىمـۇ  ۋە  ئەمـەل 
گۇنـاھ- مۇمكىـن(.  بولۇشـى  كاپىـر 

مەئسىيەتلەرنىڭ ھەممىسى كۇفرىنىڭ 
شـاخچىلىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 
ئىماننىـڭ  تائەت-ئىبادەتلـەر  خـۇددى 
بولغانـدەك،  شـاخچىلىرىدىن 
گۇناھ-مەئسـىيەتلەرنىڭ ھەممىسـى 
شـاخچىلىرىدىندۇر.  كۇفرىنىـڭ 
ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائەنىـڭ ئېتىقـاد 
پرىنسىپلىرى )ئاسـاس-ئۆلچەملىرى(

ئىمـان  بەندىـدە  شـۇكى،  بىـرى  نىـڭ 
بىلـەن ئىماننىـڭ يىلتىزىغـا قارشـى 
كەلمەيدىغـان كۇفـرى ياكـى نىفاقنىـڭ 
يـەردە  بىـر  شـاخچىلىرىنىڭ  بەزىبىـر 
جەملىشىشـى مۇمكىنـدۇر. كۇفـۇر 
شـاخچىارغا  ۋە  يىلتىـز  نۇرغـۇن 
ئىچىـدە  بۇالرنىـڭ  ئىگىـدۇر. 
تەقـەززا  چىقىرىۋېتىشـنى  دىندىـن 

ئۇنـداق  بـار،  قىلىدىغانلىـرى 
قەلبنىـڭ  كۇفـۇر  بـار.  ئەمەسـلىرىمۇ 
ئىـش- بولىـدۇ،  ئېتىقادىدىمـۇ سـادىر 
سـۆز  بولىـدۇ،  سـادىر  ھەرىكەتتىمـۇ 
بىلەنمـۇ سـادىر بولىـدۇ، شـەك بىلەنمۇ 
سـادىر بولىـدۇ ۋە بـەزى پەرزلەرنـى تەرك 

بولىـدۇ. ئىتىـش بىلەنمـۇ سـادىر 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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)بېشى 1- بەتتە(

ئۇرۇش جىنايەتچىلىرى
تېگىشلىك جازا

مەدىنىگـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
جىنايىتـى  ئىلگىـرى  قايتىشـتىن 
كۆرۈنگـەن  روشـەن  مەيدانىـدا  جـەڭ 
ئـۇرۇش جىنايەتچىلىرىگە قارىتا ئادىل 
ھۆكۈمنـى تەتبىقاشـقا كىرىشـتى. بۇ 
ئـۇرۇش جىنايەتچىلىرى تۆۋەندىكىلەر:

1. ئەبۇ ئىززە جەمۇھى 
بـۇ  دېگـەن  جەمۇھـى  ئىـززە  ئەبـۇ 
كىشـى بـەدر كۈنـى ئەسـىرگە چۈشـكەن 
مۇشـرىكاردىن ئىـدى. ئۇ، رەسـۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص بەدر ئەسـىرلىرى ئارىسـىدا ئېھسـان 
كىشـىلەرنىڭ  قويۇۋەتكـەن  قىلىـپ 
ئۇنىـڭ  بولـۇپ،  جۈملىسـىدىن 
بولغـان  سـەۋەب  قويۇۋېتىلىشـىگە 
نەرسـە ـــــ ئۇنىـڭ كەمبەغەللىكـى ۋە 
قىزلىرىنىـڭ كـۆپ بولغانلىقـى ئىدى. 
قارشـى  ئۆزىگـە  ئۇنـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
ھېچكىمگە ياردەملەشمەسـلىك شـەرتى 
بىلـەن ئامانلىـق بىرىـپ قويۇۋەتكەن. 
بـۇزدى  شـەرتنامىنى  بـۇ  ئـۇ  لېكىـن 
قىلـدى.  خىيانـەت  ئەھدىسـىگە  ۋە 
ئارقىلىـق  شـېئىرى  ئۆزىنىـڭ  ئـۇ 
ۋە  ملسو هيلع هللا ىلصگـە  پەيغەمبـەر  كىشـىلەرنى 
قۇترىتىـپ،  قارشـى  مۇسـۇلمانارغا 
بەرگـەن ئەھدىسـىگە خىيانـەت قىلـدى 
مۇسـۇلمانارغا  جېڭىـدە  ئۇھـۇد  ۋە 
قارشـى جـەڭ قىلىش ئۈچـۈن چىقتى. 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنى تۇتۇۋالغان چاغدا، 
مېنـى  مۇھەممـەد،  »ئـى  يەنـە:  ئـۇ 
قويۇۋەتكىـن، مـاڭا ئېھسـان قىلغىـن، 
بەرگىـن.  قويـۇپ  قىزلىرىمغـا  مېنـى 
بۇنـداق  ئىككىنچـى  سـاڭا  مـەن 
قىلماسـلىققا ئەھـدە بىـرەي« دېگەندە، 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئۇنىڭغا: »مەن سېنىڭ 
مەككىگـە بېرىۋېلىـپ، ئېڭىكىڭگە بىر 
نەچچىنـى شـاپىاقاپ قويۇپـا: >مـەن 
مۇھەممەدنـى ئىككى قېتىم ئالدىدىم< 
دېيىشـىڭگە يـول قويالمايمەن. چۈنكى 
ئىككـى  تۆشـۈكتىن  بىـر  مۇئمىـن 
دېـدى- چېقىۋېلىنمايـدۇ«  قېتىـم 
دە، ئۇنىـڭ بوينىغـا چېپىشـقا بۇيـرۇق 

چېپىۋېتىلـدى. چۈشـۈرۈپ، 
مۇغىـرە  ئىبنـى  مۇئاۋىيـە   .2

ئەبۇلئـاس ئىبنـى 
ئۇ جاسۇسـلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن 
ئۆلـۈم جازاسـىغا ھۆكـۈم قىلىندى. ئۇ 
ئابدۇلاھ ئىبنـى مەرۋاننىڭ ئانا تەرەپ 
ئۇنىـڭ جاسۇسـلۇقى  ئىـدى.  بوۋىسـى 
مۇشـرىكار  ئىبارەتكـى،  شـۇنىڭدىن 
كەتكەنـدە،  قايتىـپ  كۈنـى  ئۇھـۇد 
مۇئاۋىيە دېگەن بۇ كىشـى تاغىسـىنىڭ 
ئوغلـى ئوسـمان ئىبنـى ئەففان رضـي هللا 
ئۇنىڭدىـن  كېلىـپ،  يېنىغـا  عنهنىـڭ 

ئامانلىق سـورىدى. ئوسـمان رضي هللا عنه 
ئۇنىڭغـا مەدىنىـدە ئـۈچ كـۈن تـۇرۇش، 
ئەگەر ئۈچ كۈندىن ئارتۇق تۇرۇپ قالسـا 
ئۆلتۈرۈلـۈش شـەرتى بىلـەن ئامانلىـق 
بـەردى. ئەممـا ئۇ مەدىنىدىكى ئىسـام 
ئارمىيىسى مەدىنىدىن يىراق جايارغا 
چىقىـپ كەتكەن پۇرسـەتنى غەنىيمەت 
ئارتـۇق  كۈندىنمـۇ  ئـۈچ  بىلىـپ، 
تـۇرۇپ قۇرەيشـنىڭ مەنپەئەتـى ئۈچـۈن 
كىرىشـتى.  قىلىشـقا  جاسۇسـلۇق 
ئىسـام ئارمىيىسـى مەدىنىگە قايتىپ 
شـۇ  كەتتـى.  قېچىـپ  ئـۇ  كەلگەنـدە 
ئىبنـى  زەيـد  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  چاغـدا 
ھارىسـە ۋە ئەممـار ئىبنـى ياسـىر رضـي 
هللا عنهماالرنـى ئۇنى قوغاپ ئۆلتۈرۈشـكە 
بۇيرىدى. شـۇنىڭ بىلەن بۇ ئىككىسـى 

ئۇنـى قوغـاپ تۇتـۇپ ئۆلتۈرۈۋەتتـى.
ئۈچىنچـى كىشـى ھارىـس ئىبنـى 
بولـۇپ،  سـامىت  ئىبنـى  سـەۋىد 
ئابدۇلـاھ  ئـۇ  ئىـدى.  مۇناپىـق  ئـۇ 
سـەلۇل  ئىبنـى  ئۇبـەي  ئىبنـى 
ئۇنىـڭ  چاغـدا  كەتكـەن  قايتىـپ 
لېكىـن  ئىـدى.  قايتمىغـان  بىلـەن 
ئـۇ جـەڭ ئارىلىقىدا »مۇسـۇلمانارنىڭ 
بىرەرىنـى بىـر ئۆلتۈرۈۋالسـام« دېگـەن 
ئارمىيىسـى  مۇسـۇلمانار  نىيەتتـە 
ئـۇ  تـۇردى.  بىللـە  ئىزچىـل  بىلـەن 
ئۆلتۈرمەكچى بولغان مۇسـۇلمان كىشى 
رضـي  بەلـەۋى  زىيـاد  ئىبنـى  مۇجەززىـر 
هللا عنـه ئىـدى. رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئوسـمان 
ئىبنـى ئەففـان رضـي هللا عنهنـى ئـۇ )يەنى 
بوينىغـا  سـەۋىد(نىڭ  ئىبنـى  ھارىـس 
بىلـەن  شـۇنىڭ  بۇيـرۇدى.  ئۇرۇشـقا 
ئوسـمان رضي هللا عنه ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى.

يۇقىرىقىدىن ئېلىنغان پايدىالر
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  بىرىنچـى، 
قەلبـى ناھايىتـى كۈچلـۈك رەھىـم-
شـەپقەتكە تولغان بولۇشـىغا قارىماي، 
باشـقىارنى ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە 
داغ تەگكـۈزۈش، تىـل تەگكـۈزۈش ۋە 
ئۆزىگـە زىيانكەشـلىك قىلىشـقا يـول 
قويمايدىغانلىقى شـۇنداقا باشـقىارغا 
بىرگـە  بىلـەن  قىلىـش  رەھىـم 
جازاالپمـۇ  ئىشـلىگەنلەرنى  جىنايـەت 
قويىدىغانلىقـى ۋە گۇنـاھ قىلغانارغـا 
گۇناھىنـى يۇيۇشـقا پۇرسـەت بەرگـەن 
بولسـا، ئىككىنچـى قېتىـم يەنە قايتا 

بەرمەيدىغانلىقـى. پۇرسـەت 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  ئىككىنچـى، 
ئۆلتۈرۈلـۈش  ئىچىـدە  سـاھابىلىرى 
ئىنتايىـن  جاراھەتلىنىشـنىڭ  ۋە 
بـەزى  ھەتتاكـى  بولغانلىقـى.  كـۆپ 
دەرىجىـدە  ئېغىـر  شـۇنداق  سـاھابىلەر 
سـەۋەبلىك  بـۇ  جاراھەتلەنگەنكـى، 

قايغۇغـا  ئېغىـر  ئىنتايىـن  سـاھابىلەر 
شـۇ  تعـاىل  هللا  ۋاقىتتـا  بـۇ  چۆمگـەن. 
تەسـەللى  قايغۇسـىغا  سـاھابىلەرنىڭ 
قىلماسـلىق،  بوشـاڭلىق  بىرىـش، 
مۇسـتەھكەم بولۇشـقا رىغبەتلەنـدۈرۈش 
قايتـا  قارشـى  دۈشـمىنىگە  ئۇالرنـى  ۋە 
يەنـە جەڭگـە كىرىشـكە ئىلھاماندۇرۇش 
 -139 ئىمراننىـڭ  ئـال  سـۈرە  ئۈچـۈن 
بوشىشـىپ  »)جىھادتىـن(  ئايىتىـدە: 
ئۈچـۈن  بولغانـار  شـەھىد  قالمـاڭار، 
قايغۇرماڭار، ئەگەر مۇئمىن بولسـاڭار، 
دېگـەن.  قازىنىسـىلەر«  ئۈسـتۈنلۈك 
زامانـدا  ھازىرقـى  ئىكـەن،  ئۇنـداق 
بولۇۋاتقان جىھاد جەريانىدا ئۆلتۈرۈلۈش 
ۋە جاراھەتلىنىـش كـۆپ بولغان بولسـا، 
قايغـۇرۇپ  بۇنىڭدىـن  مۇجاھىدالرنىـڭ 
ئەمەسـلىكى.  ياخشـى  كېتىشـىنىڭ 
ئـۇرۇش  ئۈچىنچـى، 
سـوت  شـەرئىي  جىنايەتچىلىرىنىـڭ 
مەھكىمىگە تاپشۇرۇلۇشنىڭ الزىملىقى. 
چۈنكـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبـەر ھەم 
قـازى بولـۇش سـۈپىتى بىلـەن ئـۇرۇش 
جىنايەتچىلىرىگـە ئەنـە شـۇنداق ھۆكۈم 

رغـان. چىقا
ئەسـىرگە  ئۇرۇشـتا  تۆتىنچـى، 
ياكـى  بېرىـش  قويـۇپ  چۈشـكەنلەرنى 
ۋە  تـۇرۇش  تۇتـۇپ  قىلىـپ  ئەسـىر 
ئىشـار  بـۇ  دېگـەن  ئۆلتـۈرۈش  ياكـى 
بـاش  قوشـۇنىنىڭ  مۇجاھىـدالر  شـۇ 
ئەمىرىنىـڭ ئۆزئـارا شـۇرا، مەسـلىھەت 
پايـدا- ئىسـامنىڭ  قىلىـپ، 
زىيىنىنـى كۆزلـەپ تـۇرۇپ تەسـەررۇپ 

بولىدىغانلىقـى. دۇرۇس  قىلسـا 
بەشـىنچى، مۇسـۇلمان كىشـى، 
خۇسۇسـەن  مۇجاھىـد،  بولۇپمـۇ 
مۇجاھىدالرنىـڭ ئەمىر-مەسـئۇللىرى 
ۋە  ئالدىمايدىغـان  باشـقىارنى 
ئالدانمايدىغـان  باشـقىارغىمۇ 
تەجرىبىلىـك بولۇشـنىڭ الزىملىقـى، 
تارىختىـن  ئۆتمۈشـتىكى  يەنـى 
ئاچچىـق سـاۋاق ئېلىـش، بۇرۇنقى 
قـاراپ  خاتالىقلىرىغـا  ئۆتكۈزگـەن 
قايتـا  خاتالىقنـى  بـۇ  ۋە  چىقىـش 
مانـا  دېگەنـدەك  قىلماسـلىق  سـادىر 
ئىككـى  تۆشـۈكتىن  بىـر  مۇشـۇنداق 
دىققـەت  قېتىـم چېقىۋېلىنماسـلىققا 
قىلىشـنىڭ الزىملىقـى، تەجرىبىلىك 
ۋە ئىبرەتلىـك تارىخارنـى بىلىدىغـان 
قوماندانارنىـڭ  ياخشـى  بولۇشـنىڭ 

ئىكەنلىكـى.  سـۈپىتىدىن 
ھۆكـۈم  ئۆلۈمگـە  ئالتىنچـى، 
چېپىـپ  بوينىدىـن  قىلىنغانارنـى 
ئىكەنلىكـى. يوللـۇق  ئۆلتۈرۈشـنىڭ 
جاسۇسـارنى  كاپىـر  يەتتىنچـى، 

ئۆلتۈرۈۋېتىشنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكى.
سـەككىزىنچى، جاسۇسارنى بايقاش 
ۋە ئۇالرغـا دىققـەت قىلىش ئىشـلىرىدا 
مۇسۇلمانار ۋە مۇجاھىدالر جامائىتىنىڭ 
ئاالھىـدە دىققەت قىلىشـى ۋە ئۇنىڭغا 

كۆڭۈل بۆلۈشـىنىڭ زۆرۈرلۈكى. 
ۋە  مۇناپىقارنـى  توققۇزىنچـى، 
كۆرسـىتىپ  كۈچلـۈك  كاپىرالرنـى 
مۇجاھىدالرنـى  ۋە  مۇسـۇلمانارنى 
قورقۇتـۇش ئارقىلىـق مۇجاھىدالرنىڭ 
يىمىرىشـكە  پارچىاشـقا،  سـېپىنى 
ئۇرۇنىدىغـان مۇرجىـف بولغـان نىفاق 
ئەھلى ۋە مۇجاھىدالرنىڭ ئارىسىدىكى 

ئەيىبلەرنـى  ۋە  نۇقسـان  بەزىبىـر 
مۇجاھىدالرنـى  ئارقىلىـق  سـۆزلەش 
قويۇشـقا  ئولتۇرغـۇزۇپ  جىھادتىـن 
سـەۋەب بولىدىغـان مۇخەززىـل بولغان 
شـۇنىڭغا  ھەمـدە  ئەھلىنـى  نىفـاق 
ئوخشـىغان مۇناپىقلىـق ئاالمەتلىـرى 
بـار كىشـىلەرنى جىھادقـا ئەچىقمـاي 
مەدىنىـدە، يەنـى ئىسـامىي دۆلەتتـە 
قويـۇپ قويسـا زىيـان تېخىمـۇ چـوڭ 
بولىدىغان بولسـا، بۇ چاغدا ئاشۇنداق 
مۇخەززىـل، مۇرجىـف ۋە مۇناپىقارنـى 
جىھادقـا بىللـە ئېلىـپ چىقىشـنىڭ 

ئىكەنلىكـى. يوللـۇق 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر
خاۋارىجالرنىڭ يەتتىنچى سۈپىتى ــــ دىندا چوڭقۇرالش، چىڭىتىش ۋە چەكتىن 

ئاشۇرۇۋېتىش
چەكتىـن  دىنـدا  خاۋارىجارنىـڭ 
ئاشۇرۇۋېتىشلىرى شۇ دەرىجىگە يىتىپ 
بارغانكى، سـالىھ )تەقۋادار( كىشـىلەرمۇ 
قـاراپ  ئىبادىتىگـە  خاۋارىجارنىـڭ 
تـۆۋەن  ئىبادەتلىرىنـى  ئۆزلىرىنىـڭ 
چاغـاپ قالىـدۇ. مەسـىلەن، ئـۇالر بىز 
ئىلگىرى بايان قىلغان ھەدىسلەردىكى: 
»ئـۇالر دىنـدا چوڭقۇراليـدۇ، سـىلەرنىڭ 
قۇرئـان  ئۇالرنىـڭ  ئوقۇشـۇڭار  قۇرئـان 
ھېچنەرسـە  سېلىشـتۇرغاندا  ئوقۇشـىغا 
نامىزىـڭار  سـىلەرنىڭ  ئەمـەس؛ 
ئۇالرنىـڭ نامىزىغا قارىغاندا ھېچنەرسـە 
ئەمـەس؛ سـىلەرنىڭ روزاڭار ئۇالرنىـڭ 
روزىسـىغا قارىغاندا ھېچنەرسـە ئەمەس؛ 
ئۇالرنىـڭ  جىھادىـڭار  سـىلەرنىڭ 
جىھادىغـا قارىغاندا ھېچنەرسـە ئەمەس« 
دىنـدا  ئوخشـاش  سـۈپەتلەرگە  دېگـەن 

كېتىـدۇ.  چوڭقـۇرالپ 
ئىبنى ئابباس رضي هللا عنه ئۇالر بىلەن 
مۇنـداق  بارغانـدا  مۇنازىرىلىشىشـكە 
دېگـەن: »مەن شـۇنداق بىـر قەۋمنىڭ 
ھېچقاچـان  كىردىمكـى،  يېنىغـا 
ئۇالردىنمـۇ بـەك ئىبادەتكـە تىرىشـچان 
بىـر قەۋمنـى كـۆرۈپ باقمىغانمـەن ــــ 
ئۇالرنىـڭ پىشـانىلىرى سـەجدىنى كۆپ 
قىلغانلىقتىـن يېغىـر بولۇپ كەتكەن؛ 
قوللىـرى خـۇددى تۆگىنىـڭ بېقىنىغـا 
كەتكـەن؛  يىرىكىلشـىپ  ئوخشـاش 
يۇيۇلغـان،  پاكىـز  ئۈسـتىلىرىدە 
يەڭلىـرى تۈرۈلگـەن ئـۇزۇن كۆينەكلـەر 
بـار، يۈزلىـرى بولسـا ئۇيقۇسـىزلىقتىن 
سـارغىيىپ كەتكەن. مەن ئۇالرغا ساالم 
قىلدىـم. ئـۇالر سـاالمىمغا: >مەرھابـا! 
خـۇش كەپسـەن ئىبنـى ئاببـاس، نېمـە 
سـەۋەبتىن بۇ يەرگـە كېلىپ قالدىڭ؟< 
دەپ جـاۋاب قايتـۇردى« )»هـذه خصـال اخلـوارج 
ئېلىنـدى(.  ناملىـق كىتابتىـن  فاحذروهـا« 

ئىبنـى  سـىلەر  قېرىنداشـار!  ئـى 

سـۆزىنى  بـۇ  عنهنىـڭ  هللا  رضـي  ئاببـاس 
ياخشـى ئويلىنىـپ بېقىـڭار. ئىبنـى 
ئىسـام  ئۇالرغـا  عنـه  هللا  رضـي  ئاببـاس 
»ئەسسـاالمۇ  قىلىـپ:  سـالىمىنى 
دېسـە،  ۋەرەھمەتۇلـاھ!«  ئەلەيكـۇم 
عنهغـا:  هللا  رضـي  ئاببـاس  ئىبنـى  ئـۇالر 
كەپسـەن،  خـۇش  )يەنـى  »مەرھابـا!« 
سـېنى قارشـى ئالىمىـز( دېگـەن سـۆز 
ئـۇالر  بـەردى. چۈنكـى  جـاۋاب  بىلـەن 
ئىبنـى ئاببـاس رضـي هللا عنهنـى »كاپىر« 
دەپ قارايتتـى. شـۇڭا »كاپىرغـا سـاالم 
دەپ  ئەمـەس«  دۇرۇس  قايتـۇرۇش 
مۇشـۇنداق مۇئامىلە قىلغان. بۈگۈنكى 
ئەۋالدلىـرى  خاۋارىجارنىـڭ  كۈندىكـى 
بولغان كىشـىلەرمۇ مۇسـۇلمانارغا دەل 

قىلىشـىدۇ. مۇئامىلـە  شـۇنداق 
سـۈپىتى  بـۇ  مانـا  خاۋارىجارنىـڭ 
ساھابىلەرنى ۋە ساھابىلەردىن كېيىنكى 
كىشـىلەرنى ئۇالرغـا ئۇرۇش قىلىشـتىن 
يەنـى  ئەنسـىرىتەتتى.  قورقىتاتتـى، 
سـاھابىلەر: »ئۇالر مانا مۇشـۇنداق دىندا 
چوڭقـۇرالش ۋە ئىبادەتنـى كـۆپ قىلىش 
بىلـەن تونۇلغان تۇرسـا، بۇنـداق قەۋمگە 
بىـز قانداقمـۇ ئـۇرۇش قىلىمىـز؟« دەپ 
رضـي  ئەلـى  ھەزرىتـى  ئەنسـىرەيتتى. 
قەيەرنـى  »سـىلەر  خاۋارىجارغـا:  عنـه  هللا 
خالىسـاڭار، شـۇ يـەردە تـۇرۇڭار. بىـز 
بىلـەن سـىلەرنىڭ ئاراڭاردىكـى توختام 
شـۇنىڭدىن ئىبارەتكـى، سـىلەر تۆكـۈش 
ھـارام قىلىنغـان قاننـى تۆكمەيسـىلەر، 
قاراقچىلىـق قىلىپ يول توسمايسـىلەر 
ۋە بىـرەر كىشـىگە زۇلـۇم قىلمايسـىلەر. 
سـادىر  بىرەرنـى  ئىشـتىن  بـۇ  ئەگـەر 
قىلسـاڭار، مـەن سـىلەرگە جـەڭ ئېان 
قىلىمـەن« دېدى )شـەيخ ۋادىئىـي »الصحيح 
بېتىـدە   -711 كىتابنىـڭ  ناملىـق  املسـند« 

بۇنـى »ھەسـەن« دېگـەن(.

ئىران بىلەن رۇس جىنايەتچى بەششار كونتروللۇقىدىكى رايونالرنى 
ئىگىلىۋېلىش ئۈچۈن ئۆزئارا توقۇنۇشماقتا، ئۇنداقتا قايسىسى غەلىبە 

قىلىدۇ؟
ئامېرىـكا رەھبەرلىكـى ئاسـتىدىكى 
كۈچلـەر  ئىتتىپاقـداش  خەلقئـارا 
ئىـران  ۋە  رۇسـىيە  بىلـەن  )ناتـو( 
سـۈرىيە  ھەربىـرى  ئىشـغالچىلىرىنىڭ 
ئـۇرۇش  قارشـى  تېررورلۇققـا  زېمىنىغـا 
باشـقا  ئۇندىـن  ۋە  باھانىسـى  قىلىـش 
بىلـەن  باھانە-سـەۋەبلەر  قـۇرۇق 
بـۇ  لېكىـن  بولسـىمۇ،  كىرگـەن 
مەقسـىتى  ھەقىقىـي  دۆلەتلەرنىـڭ 
بولسـا دىن ۋە ئەقىدىدۇر. ئاندىن قالسـا 
ھەرقايسـى يۇرتـاردا ئۆزىنىـڭ نوپۇزىنـى 
شـام  مۇسـۇلمانارنىڭ  ۋە  تىكلـەش 
ئۆزئـارا  بايلىقلىرىنـى  ئىراقتىكـى  ۋە 
ئۆزىنىـڭ  رۇس  تەقسىملىۋېلىشـتۇر. 
ئاسـتىدىكى  كونتروللۇقـى  ۋە  نوپـۇزى 
پەيتتـە  بىـر  بۆلۈشـۈۋالغان  رايونارنـى 
ئىرانلىقارمۇ جىنايەتچى بەششار ئەسەد 
ھۆكۈمىتـى بىلەن يانمۇيان تۇردى ۋە ئۇ 
كونتـرول قىلغـان رايونارنىـڭ ئىچىـدە 
پەيدا بولۇشـتى. شـۇنىڭ بىلەن ھەربىر 
تـەرەپ ئۆزى كونتـرول قىلغان رايونارغا 
قىلىدىغانلىقىنـى  ھۆكۈمرانلىـق 
بىلـدۈرۈپ قويۇشـى زۆرۈر بولۇپ قالدى. 
بـۇ سـەۋەبتىن رۇس بىلەن ئىران ئۆزئارا 
توقۇنۇشـىدىغان  بىلـەن  بىر-بىـرى 
ئەسـكەر  جاياردىـن  بـەزى  ۋە 
بارلىققـا  ھالـەت  چېكىندۈرۈشـىدىغان 
كەلـدى. بـۇ دۆلەتلـەر ئىچىدىكـى ئـەڭ 
كونتروللۇقـى  ئۆزىنىـڭ  كۈچلۈكرەكـى 
مەۋجۇتلۇقىنـى  ھوقۇقدارلىقىنىـڭ  ۋە 
ئىسپاتاشـقا ئۇرۇنۇۋاتقـان بىـر پەيتتە، 
ھۆكۈمىتىنىـڭ  بەششـار  جىنايەتچـى 
رۇس  بولغـان  ئىتتىپاقدىشـى  ئىككـى 
ئاخىرقـى  ئوتتۇرىسـىدا  ئىـران  بىلـەن 
قېتىـم توقۇنـۇش كەسكىنلەشـتى. بـۇ 
توقۇنـۇش ئىقتىسـادىي ۋە جۇغراپىيۋىي 
ئەھمىيەتكـە  زور  ئىنتايىـن  جەھەتتـە 
يـۈز  رايونىـدا  دېرىـزور  بولغـان  ئىگـە 
بـەردى. چۈنكـى دېرىـزور رايونـى تېھران 
ھۆكۈمىتىنىـڭ ئوتتـۇرا دېڭىـز بىلـەن 
ۋە  ئىـراق  باغلىنىشـىنى  بولغـان 
تۇرىدىغـان  باغـاپ  ئارقىلىـق  سـۈرىيە 
باغاش نۇقتىسـى ھېسـابلىناتتى. شۇ 
پەيتتـە موسـكۋامۇ بۇ رايوندا ئەسـكىرىي 
ئۇرۇنۇۋاتاتتـى. تىكلەشـكە  نوپۇزىنـى 
رۇسىيىنىڭ ئىرانلىقالردىن ئىبارەت 

چەتئەللىك كۈچلەرنى چىقىرىۋېتىشنى 
تەلەپ قىلىشى

ئومۇمىـي  ھۆكۈمىتـى  موسـكۋا 
سـۈرىيە رايونىـدا ئىران ئارمىيىسـىنىڭ 
مانـا  قىزىقمايـدۇ.  مەۋجۇتلۇقىغـا 

ۋىادىمىـر  رەئىسـى  رۇسـىيە  ـــــ  بـۇ 
پۇتىننىـڭ جىنايەتچـى بەششـار ئەسـەد 
ئۇچرىشىشـىدا  سـوچى  بولغـان  بىلـەن 
بايانىدىـن  ئېنىـق  قويغـان  ئوتتۇرىغـا 
سـوچى  پۇتىننىـڭ  بولماقتـا.  ئايـان 
بايانلىرىـدا چەتئـەل  بـۇ  يىغىنىدىكـى 
سـۈرىيىدىن  كۈچلىرىنىـڭ  قوراللىـق 
سـۈرىيىدىكى  ۋە  كېتىشـى  چىقىـپ 
بىلـەن  يـول  سىياسـىي  مەسـىلىنى 
ھـەل قىلىشـنىڭ الزىملىقـى ھەمدە بۇ 
چەتئەل قوراللىق كۈچلىرىنىڭ سۈرىيە 
ئۈچـۈن  ئايرىلىشـى  زېمىنلىرىدىـن 
بېكىتمەسـلىك  ۋاقىتنـى  مۇئەييـەن 
دېگـەن مەزمۇنـار ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان.
رۇس  ئەۋەتىلگـەن  سـۈرىيىگە 
الۋېرنتېـف  ئالېكسـاندىر  ئەلچىسـى 
»بىزنىـڭ  ئىزاھلىـدى:  مۇنـداق 
ئامېرىكىلىقـار  بولسـا  مەقسـىتىمىز 
قوغـاپ  قەتئىـي  تۈركلەرنىغـۇ  ۋە 
سـۈرىيىدە  ھەتتاكـى  چىقىرىـش، 
ئارمىيىسـى  ئىـران  بولغـان  مەۋجـۇت 
ھېزبۇلـاھ  )ئاتالمىـش(  لىـۋان  ۋە 
ئارمىيىسـىنىمۇ قوغـاپ چىقىرىش«.

توقۇنۇشنىڭ ئاساسىي سەۋەبلىرى
قارىشـىچە،  تەھلىلچىلەرنىـڭ 
سـۈرىيىدىكى  ئۆزىنىـڭ  موسـكۋا 
دەپ  »قانۇنلـۇق«  مەۋجۇتلۇقىنـى 
قارايدۇ. چۈنكى ئۇ نۇسەيرىيە ھۆكۈمىتى 
تەرەپتىـن رەسـمىي تەلـەپ قىلىنغـان. 
رۇسـىيە ئىـران ھۆكۈمىتىنىـڭ سـۈرىيە 
رايونىدىكى پىانىنى ئىشـقا ئاشۇرۇشنى 
خالىمايدۇ. ئىراننىڭ بۇ اليىھىسـىنىڭ 
مەقسـىتى ـــــ لىۋانغـا بىۋاسـىتە يـول 
ھەرخىـل  ئارقىلىـق  بـۇ  ئېچىـش، 
الت  ئوق-دورىارنـى  ۋە  قورال-يـاراق 
)يەنى ئاتالمىش ھېزبۇلاھ( پارتىيىسـى 
ئـاز  ئىنتايىـن  قوشـۇنلىرىغا  يالانمـا 
شـەكىلدە  ئاسـان  بىلـەن  چىقىـم 
خىـل  بـۇ  ئىراننىـڭ  يەتكۈزۈشـتۇر. 

ھەرىكىتى ئىسـرائىلىيە ئىشغالىيەتچى 
زىـت  مەنپەئەتىگـە  ھۆكۈمىتىنىـڭ 
كېلىـدۇ. سىياسـىي پائالىيەتچىلەرنىڭ 
قارىشـىچە، رۇس ۋە ئىراندىـن ئىبـارەت 
ئـەڭ  نەزىرىـدە  تەرەپنىـڭ  ئىككىـا 
مۇھىـم سـانىلىدىغان ھەربىـي سـەۋەب 
بولسـا ھـەر ئىككىلىسـى ئـۆز سـېپىگە 
قىلىـپ  ئەسـكەر  ياشـارنى  نۇرغـۇن 
قىلىـش.  تىرىشـچانلىق  كىرگۈزۈشـكە 
چۈنكـى ئىران نۇرغۇن ياشـارنى ئايلىق 
قىلىـش  ۋەدە  ياردەملەرنـى  ۋە  مائـاش 
ئارقىلىق ئۆزىنىڭ يالانما قوشۇنلىرىغا 
دەل  قىلماقتـا.  تەرغىـپ  قېتىلىشـقا 
سـۇھەيل  رۇسـىيىمۇ  پەيتتـە،  شـۇ 
گېنېرالنىـڭ  ئىسـىملىك  ھەسـەن 
رەھبەرلىكىدىكـى »بەشـىنچى ئارمىيە« 
ئارقىلىـق  قوشـۇن  دېيىلىدىغـان 
نۇرغـۇن ياشـارنى جىنايەتچـى بەششـار 
تەرغىـپ  قېتىلىشـقا  باندىتلىرىغـا 

. قتـا قىلما
توقۇنۇشنىڭ باشلىنىشى

رۇسـىيە  ۋاسـىتىلىرى  تەشـۋىقات 
ئوتتۇرىسـىدىكى  ئىـران  بىلـەن 
دەسـلەپكى ھالەتلىرىنـى  توقۇنۇشـنىڭ 
 -2017 ۋاقىتتـا  بـۇ  ئاشـكارىلىدى. 
يىلىنىـڭ ئاخىرقـى پەيتىدىكـى دېرىزور 
تېڭىلغـان  مەجبـۇرى  ۋىايىتىگـە 
مۇھاسـىرىنى سـۇندۇرۇش جېڭى ئېلىپ 
بېرىلغـان ئىدى. ئۇنىڭ ئۈسـتىگە رۇس 
ئىشغالىيەتچى ئارمىيىسى ئەينى چاغدا 
ئارقىلىـق  بېرىشـى  قولـاپ  ئۆزىنىـڭ 
قايتۇرۇۋالغـان  ھۆكۈمىتـى  ئەسـەد 
تەشـۋىقات  ئىـران  شـەھىرىگە  مەيادىـن 
ۋاسـىتىلىرىنى كىرىشـتىن چەكلىدى.

رۇس ئارمىيىسىنىڭ ئورۇنالشقان 
ئورۇنلىرى ۋە بازىلىرى

ھۆكۈمىتىنـى  ئەسـەد  جىنايەتچـى 
ئاخباراتچىارنىـڭ  قولايدىغـان 
ۋىايىتىدىكـى  دېرىـزور  قارىشـىچە، 

ئارقـا  )يەنـى  ئىدارىـي  ۋە  ھەربىـي 
باشقۇرۇشـقا  خىزمىتىنـى  سـەپ 
ئىشـغالىيەتچى  رۇس  قـارار  ئاالقىـدار( 
بولـۇپ  مەنسـۇپ  ئارمىيىسـىگە 
قالغـان. چۈنكـى رۇس ئارمىيىسـىنىڭ 
قىلىـش  سـاقچىلىق  نۆۋەتلىشـىپ 
ئومۇمىـي  شـەھەرنىڭ  ئـۇ  ھەرىكىتـى 
يېيىلغـان.  قانـات  كـەڭ  جايلىرىغـا 
ئۇالرنىـڭ قولىـدا سـاقچىارنى ھەممـە 
رايونـاردا ئومۇميۈزلـۈك ئالماشـتۇرۇش 
دائىـم  ئۈچـۈن ئىزچىـل شـەكىلدىكى 
مەۋجـۇت بولـۇپ تۇرىدىغان تەكشـۈرۈش 
ئاخبـارات  تېپىلمايـدۇ.  توسـاقلىرى 
قىلىشـىچە،  بايـان  ۋاسـىتىلىرىنىڭ 
كونىكـو  ھەربىي-سـاقچىلىرى  رۇس 
شـىركىتىنىڭ نېفىـت ئايرىش زاۋۇتىغا 
خەششـام  ۋە  مـۇرات  بولغـان  يېقىـن 
دېگـەن كەنتلەرنىڭ ھەممىسـىدە ئورۇن 
ئارمىيىسـى  ئامېرىـكا  ئىگىلىگـەن. 
ئەينى زاماندا بۇ جايارنى ئۆزىگە مەركەز 
قىلىـپ تۇتقان. ئاخباراتچىارنىڭ يەنە 
ۋىايىتىنىـڭ  دېرىـزور  ئىزاھلىشـىچە، 

ھەممـە يېرىگـە كـەڭ يېيىلغـان رۇس 
ئىشـغالىيىتىنىڭ ئاساسـلىق تـۇرۇش 
ئەسـكىرىي  ئۇنىـڭ  بولسـا  مەركىـزى 
بۇنىـڭ  چۈنكـى  بولغـان.  ئايرودرومـى 
ئىچىـدە رۇسـنىڭ نۇرغـۇن ئوفىتسـېر، 

بـار. كادىرلىـرى  ۋە  مەسـلىھەتچى 
ئىراننىڭ جايالشقان ئورۇنلىرى

بـەزى مەنبەلەرنىـڭ تەكىتلىشـىچە، 
ئىـران بۇكمـال شـەھىرىدىن ئۆزىگە بىر 
مەركـەز )قوماندانلىـق شـتابى( تۇتقان. 
چۈنكـى ئىـران قوراللىـق كۈچلىرىنىڭ 
ئۆزلىرىنىـڭ  كۆپچىلىكـى  زور 
ئائىلىلىرىنـى بـۇ شـەھەرگە يۆتكـەپ 
ۋاقىتتـا  ئىلگىرىكـى  ئەكەلگـەن. 
جىنايەتچى بەششـار ھۆكۈمىتى الزىقىيە 
تاپشـۇرۇپ  ئىرانغـا  بازىسـىنى  ئاشـلىق 
بەرگـەن ئىـدى. چۈنكـى ئۇنىـڭ ئالدىدا 
ئىـران ھۆكۈمىتـى بەششـار ئەسـەدنى 
تۆلەشـكە  قەرزلىرىنـى  ئۆزىنىـڭ 
قىسـتىغان ئىدى. مانا بۇ رۇسـىيىنىڭ 
خاپـا  ئەسـەدتىن  بەششـار  ۋە  ئىـران 

كۈچەيتتـى. تېخىمـۇ  بولۇشـنى 

ئەبۇبەكـرى  ئىبنـى  مۇسـلىم 
نەقىـل  ئاتىسـىدىن  كىشـى  دېگـەن 
»پەيغەمبـەر  دەيـدۇ:  مۇنـداق  قىلىـپ 
سـەجدە  كېتىۋېتىـپ  نامازغـا  ملسو هيلع هللا ىلص 
كـۆردى.  كىشـىنى  بىـر  قىلىۋاتقـان 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص نامىزىنـى ئوقـۇپ بولۇپ 
تېخىچـە  كىشـىنىڭ  ئـۇ  قايتقانـدا، 
كـۆرۈپ:  قىلىۋاتقانلىقىنـى  سـەجدە 
ئۆلتۈرىـدۇ؟<  كىـم  كىشـىنى  >مـاۋۇ 
ئورنىدىـن  كىشـى  بىـر  دېگەنىـدى، 
شـىماياپ،  يەڭلىرىنـى  تـۇرۇپ، 
پۇالڭاتقـان  سـۇغۇرۇپ  قىلىچىنـى 
ھالـدا: >ئى هللانىـڭ پەيغەمبىرى! ئاتا-
ئانـام سـاڭا پىدا بولسـۇن، مەن سـەجدە 
قىلىۋاتقـان، هللاتىـن باشـقا ھېـچ ئىاھ 
يـوق، مۇھەممەد ملسو هيلع هللا ىلص هللانىڭ بەندىسـى ۋە 
بىرىۋاتقـان  دەپ گۇۋاھلىـق  ئەلچىسـى 
بىـر كىشـىنى قانداقمـۇ ئۆلتۈرىمەن؟!< 
>بـۇ  يەنـە:  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  دېـدى. 
دېـدى.  ئۆلتۈرىـدۇ؟<  كىـم  كىشـىنى 
تـۇرۇپ:  ئورنىدىـن  كىشـى  بىـر  يەنـە 

ئـۇ  بىلـەن  شـۇنىڭ  دېـدى.  >مـەن< 
كىشـى يەڭلىرىنـى تـۈرۈپ، قىلىچىنـى 
ئـاۋاز  گۈلدۈرمامىـدەك  سـۇغۇرۇپ، 
چىقىرىـپ كېلىـپ: >ئـى رەسـۇلۇلاھ! 
بـۇ، سـەجدە قىلىۋاتقـان، هللاتىـن باشـقا 
ھېـچ ئىـاھ يـوق دەۋاتقـان، مۇھەممـەد 
ملسو هيلع هللا ىلص هللانىـڭ بەندىسـى ۋە ئەلچىسـى دەپ 
كىشـىنى  بىـر  بىرىۋاتقـان  گۇۋاھلىـق 
قانداقمـۇ ئۆلتۈرىمـەن؟!< دەپ توختـاپ 
رەسـۇلۇلاھ  بىلـەن  شـۇنىڭ  قالـدى. 
هللا  زات  بولغـان  قولىـدا  >جېنىـم  ملسو هيلع هللا ىلص: 
بىلـەن قەسـەمكى، ئەگـەر سـىلەر ئۇنـى 
مانـا  ئەلۋەتتـە  بولسـاڭار،  ئۆلتۈرگـەن 
مۇشـۇنىڭ ئـۆزى پىتنىنىـڭ ئەۋۋىلى ۋە 
ئاخىرى بولـۇپ قالغان بوالتتى< دېدى« 
)ئىمـام ئەھمـەد، تەبرانـى توپلىغـان، ئىبنـى 
ئەبـۇ ئاسـىم »السـنة« ناملىـق كىتابتـا نەقىل 

دېگـەن(. ئەلبانـى »سـەھىھ«  قىلغـان، 
خاۋارىجاردىـن  دېمـەك، 
كىچىـك  يـاش،  پىتلىنىۋاتقـان 
پەقـەت  كۆپىنچىسـى  مۇسـۇلمانارنىڭ 
دىنـدا  مۇشـۇنداق  مانـا  ئۇالرنىـڭ 

ئاشـۇرۇش،  چەكتىـن  چوڭقـۇرالش، 
ئىبادەتتـە بەك تىرىشـچانلىق قىلىش 
دېگەنـدەك  بېرىلىـش  جىھادقـا  ۋە 
ئىشـلىرىدىن تەسـىرلىنىپ، ئۇالرنىڭ 

كېتىـدۇ. كىرىـپ  كەينىگـە 
قىلغـان  نەقىـل  ئەھمـەد  ئىمـام 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ھەدىسـتە،  سـەھىھ 
دىنـدا  »سـىلەر  دېگـەن:  مۇنـداق 
قاتتىـق  ئاشۇرۇۋېتىشـتىن  چەكتىـن 
ئېھتىيات قىلىڭار. چۈنكى سىلەردىن 
ئىلگىرىكـى ئۈممەتلـەر دىنـدا چەكتىن 
ھـاالك  سـەۋەبلىك  ئاشـۇرۇۋېتىش 
توپلىغـان،  ئەھمـەد  )ئىمـام  بولغـان« 

دېگـەن(. »سـەھىھ«  ئەلبانـى 
ئاشـۇرۇۋېتىش«  چەكتىـن  »دىنـدا 
قۇرئان-ھەدىسـتە  ـــــ  دېگەنلىـك 
تېكىسـت،  )يەنـى  ھۆججـەت  ئوچـۇق 
بولغـان  مەشـھۇر  كەلتۈرۈلگـەن  نـەس( 
)يەنـى يولغـا قويۇلغان( بىـر ئىبادەتنى 
»دىنـدا  قىلىۋېتىـش  ئارتـۇق  زىيـادە 
چەكتىن ئاشـۇرۇۋېتىش« دېگەنلىكتۇر.
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 

ـــ  دېگـەن: »شەك-شۈبھىسـىز، دىـنـ 
بىـر كىشـى  قانـداق  ئاسـانچىلىقتۇر. 
)دىننـى چىڭىتىـش ئارقىلىـق( دىـن 
ئـۇ  دىـن  بەسلىشـىدىكەن،  بىلـەن 
كىشـىنى مەغلـۇپ قىلىپ تاشـايدۇ« 

توپلىغـان(. بۇخـارى  )ئىمـام 
ئىبنى ھەجەر رمحه هللا »فتح الباري«نىڭ 
بىرىنچـى تـوم 117- بېتىـدە مۇنـداق 
بەسلىشـىش<  بىلـەن  »>دىـن  دەيـدۇ: 
دېگىنىمىـز ـــــ بىر كىشـىنىڭ دىنىي 
يۇمشـاق  چوڭقـۇرالپ،  ئەمەللـەردە 
ئاقىۋەتتـە  ئېتىـپ،  تـەرك  بولۇشـنى 
ئـۇ ئەمەللەرنـى قىلىشـتىن زېرىكىـپ، 
بوشـاپ قېلىـپ شـۇ ئەمەلدىـن توختاپ 
قېلىشـى، شـۇنىڭ بىلـەن دىننىـڭ ئـۇ 
كىشـىنى مەغلۇپ قىلىشـى دېگەنلەرنى 

كۆرسـىتىدۇ«.
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
يولنـى  ئوتتۇراھـال  »سـىلەر  دېگـەن: 
بـۇ  كىمكـى  چۈنكـى  تۇتـۇڭار.  الزىـم 
دىـن بىلـەن بەسلىشـىدىكەن، دىـن ئـۇ 
ئەبـۇ  )ئىبنـى  يېڭىۋالىـدۇ«  كىشـىنى 

نەقىـل  كىتابتـا  ناملىـق  »السـنة«  ئاسـىم 
دېگـەن(. »سـەھىھ«  ئەلبانـى  قىلغـان، 

مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
تعـاىل  هللا  »شەك-شۈبھىسـىز،  دېگـەن: 
يۇمشـاق مۇئامىلە قىلغۇچـى زاتتۇر ۋە 
ھەرقانـداق ئىشـتا يۇمشـاق مۇئامىلـە 
قىلىنىشـنى ياخشـى كۆرىـدۇ« )ئىمـام 

توپلىغـان(. بۇخـارى 
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
تعـاىل  هللا  »شۈبھىسـىزكى،  دېگـەن: 
ئاتـا  يۇمشـاقلىق  ۋە  قۇاليلىـق 
ۋە  يۇمشـاقلىقنى  زاتتـۇر،  قىلغۇچـى 
يۇمشـاق مۇئامىلىنى ياخشـى كۆرىدۇ. 
بەرمىگـەن  مۇئامىلىگـە  قوپـال  تعـاىل  هللا 
مۇئامىلىگـە  يۇمشـاق  نەرسـىلەرنى 
توپلىغـان(. مۇسـلىم  )ئىمـام  بېرىـدۇ« 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص يەنـە مۇنداق دېگەن: 
»كىمكى يۇمشـاق مۇئامىلە قىلىشتىن 
مەھـرۇم قالىدىكـەن، ئۇنداقتا ئۇ كىشـى 
ياخشـىلىقتىن مەھـرۇم قالىـدۇ« )ئىمام 

مۇسـلىم توپلىغان(.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

 )ئاخىرى 3- بەتتە(

)بېشى 2- بەتتە(

دەريادىن ئۆتۈش
كېسىپ  يولدىن  ئۆتۈش  دەريادىن 

ئوخشايدۇ. ئۆتۈشكە 

دېگەندەك  كۆل  ئۆستەڭ،  دەريـا، 
دىققەت  ئۆتكەندە  جايـالردىن  بار  سۇ 

ئىشالر: تېگىشـلىك  قىلىشقا 
ئورۇنارغا  بۇنداق  بار  ئامال 
ئەگەر  الزىم.  يېقىناشماسلىقىمىز 
ئۆتمەكچى  ئورۇناردىن  دېگەندەك  دەريا 
بولساق، ياخشى كۆزىتىپ ئۆتۈشـىمىز 
پاراڭاشماسلىقىمىز  ئاۋازدا  يۇقىرى  ۋە 
كۆپ  بولسا  الزىم  سۇ  ئەگەر  الزىم. 
سۇ  كېرەك.  بارماسلىقىمىز  ئادەم 
دۈشمەنگىمۇ، بىزگىمۇ زۆرۈر بولغانلىقى 

بىلەن  دۈشمەن  كەلگەن  سۇغا  ئۈچۈن، 
مۇمكىـن  قېلىشىمىز  ئۇچرىشىپ 
كېلىدۇ«  »سۇغا  بىزنى  دۈشمەن  ياكى 

مۇمكىن.  تۇرۇشـى  پىستىرمىدا  دەپ 
توپلىشىپ  ئورۇناردا  بۇنداق  شۇڭاشقا 
ياخشى  ئۆتكەندە  تۇرماسلىقىمىز، 
ئۇزاق  ھەمدە  ئۆتۈشـىمىز  كۆزىتىپ 

كېرەك. تۇرماسلىقىمىز 
يۈرۈش  بىخەتەر  ئورمانلىقتا 

قائىدىسى
قىلغاندا  ھەرىكەت  ئورمانلىقتا 
پىلىموت، RPG ۋە قەنناس ئاتقۇچىارنى 
مۇداپىئەگـە قويۇپ، ئىككى-ئىككىدىن 

رازۋېدكا

 )ئاخىرى 4- بەتتە(


