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60- سان

)ئۆلتـۈرۈش ۋە ئەسـىر ئېلىنىش بىلەن( 
ئازابلىـدى، كاپىرالرنىـڭ جازاسـى ئەنـە 

شـۇ« )سـۈرە تەۋبـە 26- ئايەت(.
ۋە  پەيغەمبىرىگـە  هللا  »ئاندىـن 
قىلىـپ(  )مەرھەمـەت  مۇئمىنلەرگـە 
بېغىشـلىدى«.  خاتىرجەملىـك 
يەنـى بـۇ يەردىكـى »خاتىرجەملىـك« 
ـــ هللا تعـاىل مۇئمىنلەرنىڭ  دېگىنىمىـزـ 
قەلبلىرىـدە پەيـدا قىلغـان بىـر خىل 
ئازادىلىـك  كۆڭـۈل  ۋە  ئارامچىلىـق 
بولـۇپ، بـۇ ـــــ دەل مۇئمىنلەرنىـڭ 
كۈلپـەت  قاتتىـق  باشـلىرىغا 
چۈشـكەن، پۈتۈن قەلبلـەر چۆچۈگەن، 
بىـر  ئېغىرالشـقان  قىيىنچىلىقـار 
پەيتتـە هللانىـڭ قىلغـان ئېھسـانىدۇر. 
بـۇ خىـل خاتىرجەملىـك مۇشـۇنداق 
مۇسـتەھكەم  قەلبلەرنـى  پەيتلـەردە 
ئارامبەخـش  ئۇنىڭغـا  ۋە  قىلىـدۇ 
بېغىشـايدۇ. مانا بـۇ ئارامچىلىق ــــ 
هللانىـڭ ئـۆز بەندىلىرىگـە ئاتـا قىلغـان 
كاتتـا نېئمەتلىرىنىـڭ قاتارىدىنـدۇر.
)يەنـى  قوشـۇنارنى  سـىلەرگە  »هللا 
پەرىشـتىلەرنى(  ياردەمگـە  سـىلەرگە 
چۈشـۈردى، ئۇالرنى سـىلەر كۆرمىدىڭار 
غەلىبـە  سـىلەر  بىلـەن  )شـۇنىڭ 
قىلدىـڭار(«. ئۇالر پەرىشـتىلەر بولۇپ، 
تعـاىل ھۇنەيـن كۈنـى مۇسـۇلمانارغا  هللا 
پەرىشـتىلەرنى  يـاردەم بىرىـش ئۈچـۈن 
پەرىشـتىلەر  بـۇ  چۈشـۈردى. 
قىاتتـى  سـاباتلىق  مۇسـۇلمانارنى 
بىلـەن  غەلىبە-نۇسـرەت  ئۇالرغـا  ۋە 
كاپىرالرنـى  »هللا  بىرەتتـى.  بېشـارەت 
)ئۆلتۈرۈش ۋە ئەسىر ئېلىنىش بىلەن( 
ئازابلىـدى«. يەنـى هللا تعـاىل كاپىرالرنـى 
ئايـال- ئۆلتۈرۈلـۈش،  مەغلۇبىيـەت، 
مال-مۈلۈكلىرىنـى  ۋە  بالىلىرىنـى 
قىلىـپ  غەنىيمـەت  مۇسـۇلمانارغا 
بىلـەن  ئىشـار  قاتارلىـق  بىرىـش 
ئازابلىـدى. »كاپىرالرنىڭ جازاسـى ئەنە 
شـۇ«. يەنـى، هللا تعـاىل ئۇالرنـى دۇنيـادا 
ئاخىرەتتـە  ئازابايـدۇ،  مۇشـۇنداق 
قايتۇرىـدۇ. ئازابقـا  قاتتىـق  تېخىمـۇ 

َمـْن َيَشـاُء  بـَْعـِد َذلِـَك َعلَـى  ِمـْن   ُ ﴿ثَّ يـَتُـوُب اللَّ
كېيىـن،  »شـۇنىڭدىن  رَِحيـٌم﴾  َغُفـوٌر   ُ َواللَّ
هللا خالىغـان ئادەمگـە تەۋبىنـى نېسـىپ 
قىلىدۇ )يەنى ئىسـام دىنىغا كىرىشـكە 
ناھايىتـى  هللا  قىلىـدۇ(.  مۇۋەپپـەق 
ناھايىتـى  قىلغۇچىـدۇر،  مەغپىـرەت 
مېھرىبانـدۇر« )سـۈرە تەۋبـە 27- ئايـەت(.
»شـۇنىڭدىن كېيىن، هللا خالىغان 
قىلىـدۇ  نېسـىپ  تەۋبىنـى  ئادەمگـە 
كىرىشـكە  دىنىغـا  ئىسـام  )يەنـى 
يەنـى  قىلىـدۇ(«.  مۇۋەپپـەق 
قىلىشـىغا  جـەڭ  مۇسـۇلمانارنىڭ 
دۇچـار بولغـان ۋە رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
ھالەتتـە  قىلغـان  تەۋبـە  قېشـىغا 
بـۇ  بولغـان  مۇسـۇلمان  كېلىـپ 
كىشـىلەرگە هللا تعـاىل ئۇالرنىـڭ ماللىرى 
بىرىـدۇ. قايتـۇرۇپ  بالىلىرىنـى  ۋە 
مەغپىـرەت  ناھايىتـى  »هللا 
قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر«. 
يەنـى هللا تعـاىل مەغپىرىتـى ۋە رەھمىتى 
ئىنتايىـن كـەڭ بولغـان زات بولـۇپ، 
ئېغىـر  قىلغانارنىـڭ  تەۋبـە  ئـۇ 
گۇناھلىرىنىمۇ ئەپۇ قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى 
تەۋبىگـە، تائەت-ئىبادەتكە مۇيەسسـەر 
تەۋبىلىرىنـى  ئۇالرنىـڭ  ۋە  قىلىـش 
جىنايەتلىرىنـى  قىلىـپ  قوبـۇل 
ئۇالرغـا  ئارقىلىـق  كەچۈرۈۋېتىـش 
رەھىم قىلىدۇ. شـۇڭا ھېچبىر كىشى 

هللانىڭ مەغپىرىتىدىن ۋە رەھمىتىدىن 
ئـۇ  گەرچـە  بولمىسـۇن،  نائۈمىـد 
كىشـى ھـەر قانچـە ئېغىـر گۇنـاھ ۋە 
جىنايەتلەرنـى ئۆتكۈزگـەن تەقدىردىمۇ 

ئۈمىدسىزلەنمىسـۇن. ھەرگىزمـۇ 
ئايەتتىن ئېلىنغان پايدىالر

ئايەتلـەر  يۇقىرىقـى  بىرىنچـى، 
ئاتـا  ئۇالرغـا  هللانىـڭ  مۇئمىنلەرگـە 
نېئمەتلىرىنـى  نۇرغـۇن  قىلغـان 
ئەسـلىتىدۇ. ئۇ نېئمەتلەر شـۇنىڭدىن 
ئىبارەتكى، هللا تعاىل ئۇالرغا نۇرغۇن جەڭ 
مەيدانلىرىـدا يـاردەم بەردى ۋە نۇسـرەت 
پەقەت هللا تەرەپتىنا كېلىدىغانلىقىنى 
ئەسـلەتتى. گاھىـدا ئەقلىـي پـەرەز ۋە 
قالىـدۇ.  خاتالىشـىپ  مۆلچەرلەشـلەر 
كۆپىنچـە ھالـدا سـانى كـۆپ بولغـان 
كىشـىلەر مەغلـۇب بولـۇپ، سـانى ئـاز 
قىلىـپ  غەلىبـە  كىشـىلەر  بولغـان 
تايىنىدىغـان  يـەردە  بـۇ  قالىـدۇ. 
ــــ هللا تعاىلنىـڭ ئـۆز  بىردىنبىـر نەرسـەـ 
بەندىلىرىگـە بولغـان كۆڭـۈل بۆلۈشـى 
ۋە ئۇالرنـى قوللىشـىدۇر. مانـا بـۇ ـــــ 
ھەرقانـداق ئەسـكىرىي ياكـى ماددىـي 
بولغـان  كۈچلـۈك  كۈچ-قۇۋۋەتتىـن 

ئامىلـدۇر.
ئىككىنچـى، ئىمام بۇخـارى، ئىمام 
تىرمىـزى  ۋە  داۋۇد  ئەبـۇ  مۇسـلىم، 
ۋە  عنـه  هللا  رضـي  قەتـادە  ئەبـۇ  هللاالر  رمحـه 
ئۇنىڭدىـن باشـقا سـاھابىلەردىن نەقىل 
ملسو هيلع هللا ىلص:  رەسـۇلۇلاھ  ھەدىسـتە،  قىلغـان 
ئۆلتۈرسـە  دۈشـمەننى  بىـر  »كىمكـى 
پاكىتـى  ئۆلتۈرگەنلىكىگـە  ئۇنـى  ۋە 
دۈشـمەننىڭ  شـۇ  ئۇنداقتـا  بولسـا، 
شـۇ  جابدۇقلىـرى  ئۈستىۋېشـىدىكى 
بىرىلىـدۇ«  مۇسـۇلمانغا  ئۆلتۈرگـەن 
دېگـەن. مانا مۇشـۇ ھەدىسـكە ئاساسـەن 
ئىمـام شـافىئىي ۋە ئىمـام ئەھمەدنىڭ 
دېيىشـتىكى:  ئالىمـار  مەزھىپىدىكـى 
»رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ بـۇ سـۆزى تەبلىغ 
ۋە ۋەھىـي ئۇسـلۇبى بىلـەن دېيىلگـەن 
ئىزنىگـە  ئەمىرنىـڭ  بـۇ  شـۇڭا  سـۆز. 
دائىملىـق  بولمايدىغـان  موھتـاج 
مالىكىـي  ۋە  ھەنەفىـي  ھۆكۈمـدۇر«. 
ھۆكـۈم  »بـۇ  ئالىمـار:  مەزھىپىدىكـى 
يولـى  ۋەھىـي  دىـن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
بىلـەن ئەمـەس بەلكـى خەلىپـە )يەنـى 
شـۇنداقا  بولـۇش  ئەمىـر  ۋە  ئىمـام( 
چىققـان  سـەۋەبلىك  سىياسـەت 
ئـۇ  كىشـى  مۇجاھىـد  بولـۇپ،  ھۆكـۈم 
ھەرقانـداق  ئۆلتۈرگەنـدە،  كاپىرنـى 
جەڭـدە كاپىرنىـڭ جابدۇقلىرىغـا ئىگـە 
ۋە  ئىمـام  شـۇ  پەقـەت  بولۇۋەرمەيـدۇ. 
جابدۇقـى  كاپىرنىـڭ  >مۇشـۇ  ئەمىـر: 
سـاڭا قالىـدۇ< دەپ رۇخسـەت قىلغـان 
ھەقلىـق  ئۇنىڭغـا  ئاندىـن  جەڭدىـا 
ــــ ئىمـام تەرەپتىـن  بولىـدۇ. مانـا بـۇـ 
پەقـەت ئىجتىھـاد يولـى بىلەنـا سـادىر 
رەسـۇلۇلاھ  ھۆكۈمـدۇر.  بولىدىغـان 
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ بـۇ ھۆكۈمنـى پەقـەت ھۇنەيـن 
كۈنىـا دېگەنلىكـى بايـان قىلىنغـان، 
غازاتـاردا  باشـقا  غازىتىدىـن  ھۇنەيـن 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بۇنـداق دەپ باقمىغان« 

ېيىشـتى. د
غازىتىـدا  ھۇنەيـن  ئۈچىنچـى، 
رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص سەفۋان ئىبنى ئۇمەييە 
دېگـەن مۇشـرىك كىشـىدىن سـاۋۇت-
دۇبۇلغـا ۋە قورالارنـى ئارىيـەت ئالغان 
بۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  بولـۇپ، 
قورال-ياراقارنـى  ـــــ  قىلغانلىقـى 

ئارىيـەت ئالسـا ۋە ئارىيـەت ئېلىنغـان 
شـۇ نەرسـىلەردىن ئۆرپ-ئادەتتە يولغا 
مەنپەئەتلەنسـە  دائىرىـدە  قويۇلغـان 
ئەمىـر  ۋە  بولىدىغانلىقـى  دۇرۇس 
بولغـان كىشـى ئېھتىيـاج تۇغۇلغانـدا 
باشـقىاردىن  مال-مۈلۈكنـى  ئـازراق 
ئىكەنلىكىگـە  دۇرۇس  ئالسـا  قـەرز 

دەلىلـدۇر.
ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  تۆتىنچـى، 
سـەفۋان ئىبنـى ئۇمەييەدىـن قـورال-
يـاراق ئارىيەت ئالغانلىق قىسسـىدىن 
شـۇ مەلـۇم بولىدۇكى، رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
ئۇرۇشـتا سـەفۋاندىن ياردەم سـورىغان. 
شـافىئىي  ۋە  ھەنىفـە  ئەبـۇ  ئىمـام 
قارشـى  »مۇشـرىكارغا  هللاالر:  رمحـه 
مۇشـرىكاردىن يـاردەم سـوراش گۇنـاھ 
ئەمـەس، دۇرۇس. لېكىن ئىسـامنىڭ 
بولـۇش  بولغـان  غالىـب  ھۆكمـى 
شـەرتى ئاسـتىدا مۇشـرىكارغا قارشـى 
مۇشـرىكاردىن ياردەم سوراش دۇرۇس. 
شـېرىك ھاكىمىيىتـى غالىـب بولۇپ 
يـاردەم  ئۇالردىـن  ۋاقىتـاردا  تۇرغـان 
دېگـەن.  كۆرۈلىـدۇ«  يامـان  سـوراش 
رمحـه هللا: »سـەفۋاننىڭ  مالىـك  ئىمـام 
ھۇنەيـن غازىتـى ۋە تائىفقـا چىقىشـى 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ بۇيرۇقـى بىلـەن 
بولمىغـان. مەن مۇشـرىكارغا قارشـى 
سوراشـنى  يـاردەم  مۇشـرىكاردىن 
لېكىـن  قارىمايمـەن.  دەپ  دۇرۇس 
مۇشـرىكار خىزمەتچـى، چـاكار ياكـى 
دېڭىـزدا كېمـە، قولـۋاق ھەيدەيدىغان 
كىراكـەش بولسـا، بۇنـى مۇسـۇلمانار 
دەپ  دۇرۇس  بولسـا  ياللىغـان  ئۆزىگـە 

دېگـەن. قارايمـەن« 
بەشـىنچى، هللا ئـەززە ۋە جەللـە بـۇ 
ئايەتتـە غەلىبە-نۇسـرەتنىڭ سـاننىڭ 
بەلكـى  ئەمـەس  بىلـەن  كۆپلۈكـى 
پەقـەت هللانىـڭ ياردىمـى بىلەنـا قولغـا 
كېلىدىغانلىقىنـى بايـان قىلىـدۇ. هللا 
تعـاىل بـۇ ھەقتـە سـۈرە ئـال ئىمراننىـڭ 
دەيـدۇ:  مۇنـداق  ئايىتىـدە   -160
»ئەگـەر هللا سـىلەرگە ياردىمىنـى تـەرك 
ئەتسـە، سـىلەرگە هللاتىـن باشـقا كىـم 
يـاردەم بىرىـدۇ؟«. ئىمتىھـان قاتتىق 
غەلىبە-نۇسـرەتنىڭ  ئېغىرالشـقاندا 
ئىاھىـي  كاتتـا  بولسـا  كېلىشـى 
جۈملىسـىدىندۇر.  نېئمەتلەرنىـڭ 
يـەردە »ئېغىرالشـقان ئىمتىھـان«  بـۇ 
ـــ مۇسۇلمانار دۇچ  دېگەندىن مەقسەتـ 
كەلگـەن ئېغىـر قورقۇنچنـى ھەتتاكـى 
ئۆزىنىـڭ  يۈزىـدە  يـەر  مۇسـۇلمانار 
يارايدىغـان  قېچىشـقا  دۈشـمىنىدىن 
بىـر ئـورۇن تاپالمىغـۇدەك دەرىجىدىكى 
مانـا  كۆرسـىتىدۇ.  قورقۇنچنـى  بىـر 
مۇشـۇنداق ۋاقىتتـا ياردەم ۋە نۇسـرەت 
بەلكـى  ئەمـەس  كۆپلۈكىـدە  سـاننىڭ 
هللا تەرەپتىنـا بولىـدۇ. شـۇڭا هللا تعاىلغا 
قاتتىـق تەقۋادارلىـق قىلىـش الزىـم.
جەڭـدە  بـۇ  تعـاىل  هللا  ئالتىنچـى، 
خاتىرجـەم  قەلبىنـى  مۇئمىنلەرنىـڭ 
قورقۇنچىسـىنى  ئۇالرنىـڭ  قىلىـپ، 
كەتكۈزۈۋېتىدىغـان دىل ئارامچىلىقىنى 
ۋە خاتىرجەملىكنى چۈشۈردى. ھەتتاكى 
بولغاندىـن  قېچىـپ  مۇسـۇلمانار 
جـەڭ  قارشـى  مۇشـرىكارغا  كېيىـن، 
قىلىشـقا يۈزلىنىپ، جەڭگە كىرىشـكە 
جۈرئـەت قىالىـدى. هللا تعـاىل بـۇ جەڭـدە 
چۈشـۈرگەن  پەرىشـتىلەرنى  نۇرغـۇن 
بولـۇپ، ئـۇ پەرىشـتىلەر مۇئمىنلەرنىـڭ 
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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

زۇۋانـى  خىتاينىـڭ  تاجاۋۇزچـى   ■
»شـىنجاڭ  ئاتالمىـش  بولغـان 
قىلىنىشـىچە،  خـەۋەر  گېزىتـى«دە 
سـاياھەت  ۋە  مەدەنىيـەت  يېقىنـدا 
مەلۇمـات  سـانلىق  مىنىسـتىرلىقى 
مەلۇماتتـا  قىلغـان  ئېـان  مەركىـزى 
28 ئۆلكـە، ئاپتونـوم رايـون ۋە شـەھەر 
ئىچىدە شـەرقىي تۈركىستانغا كەلگەن 
سـاياھەت  ۋە  سـانى  سـاياھەتچى 
ئوخشـاش  بۇلتۇرقىنىـڭ  كىرىمـى 
مەزگىلىدىكىدىـن %70 تىـن كۆپرەك 
خىتاينىـڭ  تاجاۋۇزچـى  ئاشـقان. 
مەزگىلىـدە  ئېلىـش  دەم  چاغانلىـق 
شـەرقىي تۈركىسـتانغا كەلگەن خىتاي 
سـاياھەتچىدىن جەمئىـي 3 مىليـون 
قېتىمدىـن  ئـادەم   700 مىـڭ   11
كۆپـرەك كۈتۈۋېلىنىـپ، بۇلتۇرقىنىڭ 
ئوخشـاش مەزگىلىدىكىدىن 71.33% 
ئاشـقانلىقى؛ 3 مىليـارد 616 مىليون 
كىرىمـى  ئومۇمىـي  سـاياھەت  يـۈەن 
بۇلتۇرقىنىـڭ  ئاشـۇرۇلۇپ،  ئىشـقا 
 74.42% مەزگىلدىكىدىـن  ئوخشـاش 

قىلىنغـان. خـەۋەر  ئاشـقانلىقى 
■ 2- ئاينىڭ 15- كۈنى ئەششاباب 
تەشـكىاتى مۇجاھىدلىرى سومالىنىڭ 
ۋىايىتىدىكـى  ھۇسـى  شـابىلاھا 
جاياشـقان  ئايرودرومىغـا  باالدۇكلـې 
ئەسـكەرلىرىنىڭ  ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى 
تـوپ  قارىتـا  بازىسـىغا  ھەربىـي 
بـۇ  بارغـان.  ئېلىـپ  قـورال ھۇجۇمـى 
بومباردىماندا شـۇ بازىنىڭ مەسـئۇلىنى 
ئـۆز ئىچىگـە ئالغان ئۈچ نەپـەر ئامېرىكا 
نەپـەر  سـەككىز  ئۆلـۈپ،  ئەسـكىرى 
باشـقا  ئۇنىڭدىـن  يارىانغـان.  ئەسـكەر 

ماددىـي زىيانارمـۇ بولغـان. 
■ 2- ئاينىـڭ 15- كۈنـى بەششـار 
ئەسـەد كۈچلىرى سۈرىيىنىڭ ئىدلىب 
ۋىايىتىنىـڭ خانشـەيخۇن شـەھىرىگە 
قارىتـا تـوپ قـورال ھۇجۇمـى ئېلىـپ 
نەپـەر  سـەككىز  نەتىجىـدە  بارغـان، 
مۇسۇلمان خەلق ھاياتىدىن ئايرىلغان 

ۋە توققـۇز نەپىـرى يارىانغـان.
كۈنـى   -15 ئاينىـڭ   -2  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى قەندىھـار ۋىايىتىنىڭ 
شـۇراباق رايونىدا ساتقىن ئارمىيىنىڭ 
فەتىـھ  بازىسـىنى  ئەسـكىرىي  بىـر 
قىلىپ، 20 نەپەر ئەسكەرنى ئۆلتۈرگەن 
ۋە كـۆپ مىقداردىكـى قورال-يـاراق ۋە 
ئالغـان. غەنىيمـەت  ئوق-دورىارنـى 
كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -2  ■
ئەششـاباب تەشـكىاتى مۇجاھىدلىرى 
ۋىايىتىنىـڭ  ھىـران  سـومالىنىڭ 
جاياشـقان  شـەھىرىگە  گاالكسـى 
تاجاۋۇزچـى جىبۇتـى ئەسـكەرلىرىنىڭ 
ھەربىـي بازىسـىغا قارىتـا تـوپ قـورال 
ھۇجۇمـى ئېلىـپ بارغـان، نەتىجىـدە 
17 نەپـەر تاجاۋۇزچـى ئەسـكەر ئۆلگـەن 

يارىانغـان. ۋە 
كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -2  ■
سـومالىنىڭ گېزۇ ۋىايىتىنىڭ ئىيۇل 
سـومالى  نەپـەر   10 شـەھىرىدە  ئـۇداي 
مۇجاھىدالرغـا  ئەسـكىرى  ھۆكۈمـەت 

بولغـان. تەسـلىم 
كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -2  ■
ئافغانىسـتاننىڭ بەلىـخ ۋىايىتىدىكى 
72 نەپەر ساقچى ۋە ھۆكۈمەت ئەسكىرى 

بولغـان. تەسـلىم  مۇجاھىدالرغـا 
■ 2- ئاينىڭ 19- كۈنى تاجاۋۇزچى 
ئامېرىـكا ئەسـكەرلىرى بىلەن سـاتقىن 
ئافغـان ئەسـكەرلىرى ئافغانىسـتاننىڭ 
كاپىسـا ۋىايىتىنىـڭ تـاگاب رايونىغـا 
قارىتـا باسـتۇرۇش ھەرىكىتـى ئېلىـپ 
ئىگـە  تارىخقـا  يىللىـق   100 بېرىـپ، 
مەشـھۇر  ئىسـىملىك  »مېياكـول« 
دىنىي مەدرىسـنى كۆيدۈرۈۋەتكەن. 100 
يىللىـق تارىخقـا ئىگـە بۇ مەدرىسـتىن 
مىڭلىغـان ئافغانىسـتان ئۆلىمالىـرى 

يېتىشـىپ چىققـان ئىكـەن.
ئافغانىسـتان ئىسـام ئىمارىتـى بـۇ 

ئەمەلىيەتكـە قارىتـا بايانـات چىقارغـان 
بولۇپ، بۇ باياناتتا ئافغانىسـتان ئىسام 
مۇجاھىدلىرىغـا  ئىمـارەت  ئىمارىتـى 
ئافغانىسـتاندىكى تاجاۋۇزچـى ئامېرىـكا 
ھۆكۈمىتىنىـڭ  ئافغـان  سـاتقىن  ۋە 
مۇھىـم  باشـقا  ۋە  ئىسـتىخبارات 
كۆلەمـدە  كـەڭ  قارىتـا  مەركەزلىرىگـە 
بۇيـرۇق  بېرىشـكە  زەربـە  قاتتىـق 

چۈشـۈرگەن.
■ 2- ئاينىـڭ 20- كۈنـى مىسـىر 
يىلىدىكـى   -2015« ھۆكۈمىتـى 
پارتلىتىـش ئەمەلىيىتىـدە ئۆلتۈرۈلگەن 
مىسـىرنىڭ شـۇ ۋاقىتتىكـى بـاش 
بەرەكەتنـى  ھىشـام  سوتچىسـى 
قەسـتلىگەن« دېگـەن تۆھمـەت بىلـەن 
قولغـا ئالغـان توققـۇز نەپـەر مۇسـۇلمان 
يىگىتكە ئۆلۈم جازاسـى ئىجرا قىلغان.
2013- يىلى مۇھەممەد مۇرسـىنى 
قىلىـش  ئۆزگىرىـش  سىياسـىي 
ئارقىلىـق ئۆرۈۋېتىـپ ئورنىغا چىققان 
مۇرتەد سىسـى مىسـىردىكى مۇسۇلمان 
خەلقلەرنـى تۇتۇپ، ھەرخىل تۆھمەتلەر 
ئېغىـر  تاشـاش،  تۈرمىگـە  بىلـەن 
قىلىـش  ھۆكـۈم  ئۆلۈمگـە  بولغانـدا 
بىلـەن  بېسـىمار  ئېغىـر  قاتارلىـق 

. قتـا قىينىما
كۈنـى   -21 ئاينىـڭ   -2  ■
پاكىسـتان  سـالمان  بىـن  مۇھەممـەد 
ۋە ھىندىسـتان زىيارىتىدىـن كېيىـن 
خىتايغـا يېتىـپ كەلگـەن. ئۇ ئىككى 
كۈنلـۈك زىيـارەت داۋامىـدا ئـەڭ چوڭ 
بولغـان  ئىتتىپاقدىشـى  تىجـارەت 
خىتـاي بىلەن 28 مىليـارد دولارلىق 
35 تۈرلـۈك ئىقتىسـادىي ھەمكارلىـق 
ئۇنىڭدىـن  ئىمزالىغـان.  توختامـى 
ئەرەبىسـتاننىڭ  سـەئۇدى  باشـقا، 
»ئارامسـو« نېفىت شىركىتى خىتايدا 
نېفىـت ئايرىش زاۋۇتى قـۇرۇش ئۈچۈن 
توختـام  دولارلىـق  مىليـارد   10

ئىمزالىغـان.
بىلـەن  ئەرەبىسـتان  سـەئۇدى 
خىتاينىـڭ ئىقتىسـادىي ھەمكارلىقـى 
قويـۇق بولـۇپ، ئالدىنقى يىلى ئىككى 
تىجـارەت  ئوتتۇرىسـىدىكى  دۆلـەت 
دولارغـا  مىليـارد   63 سوممىسـى 

ئىكـەن. يەتكـەن 
زىيـارەت داۋامىـدا مۇھەممـەد بىـن 
ئەرەبىسـتاندىكى  سـەئۇدى  سـالمان 
پۈتكۈل مەكتەپ ۋە ئۇنىۋېرسىتېتارنىڭ 
دەرس پروگراممىسـىغا خىتاي تىلىنى 

كىرگۈزۈشـكە قوشـۇلغان.
مۇھەممـەد بىن سـالمان شـەرقىي 
زۇلۇمارغـا  بولۇۋاتقـان  تۈركىسـتاندا 
دۆلىتىنىـڭ  ئـۆز  »خىتـاي  قارىتـا: 
ئۈچـۈن  قوغـداش  بىخەتەرلىكىنـى 
تېررورىـزم ۋە زوراۋانلىقنـى يوقىتىـش 
ھەققـى  بېرىـش  ئېلىـپ  ھەرىكىتـى 

دېگـەن.  بـار« 
■ ئالدىنقى ھەپتە بەششـــار ئەسەد 
ئارمىيىســـى ئىدلىـــب ۋىايىتىنىڭ 
بىر قانچە يېزىســـىغا قارىتا توپ قورال 
ھۇجۇمـــى ئېلىـــپ بارغـــان بولۇپ، 
بـــۇ ھۇجۇمـــدا ئايالـــار ۋە بالىارنى 
ئـــۆز ئىچىگـــە ئالغـــان بىـــر قانچە 
نەپەر مۇســـۇلمان خەلـــق ھاياتىدىن 
ئايرىلغـــان. 2- ئاينىـــڭ 22- كۈنى 
بـــۇ  قېرىنداشـــلىرىمىز  مۇجاھىـــد 
ھۇجۇمارغا قارشـــى جاۋاب قايتۇرۇپ، 
ھاما ۋىايىتىنىڭ جۇرىن يېزىســـىغا 
جاياشـــقان ھەربىـــي بازىغـــا قارىتا 
تـــوپ قـــورال ئەمەلىيىتـــى ئېلىپ 
بارغان. يېتىـــپ كەلگەن مەلۇماتارغا 
ئەمەلىيەتتـــە  بـــۇ  ئاساســـانغاندا، 
ئەســـكەرلىرىدىن  ئەســـەد  بەششـــار 
نەپىـــرى   22 ئۆلـــۈپ،  نەپىـــرى   14

ن. ىانغا ر يا
كۈنـى   -22 ئاينىـڭ   -2  ■
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى قەندىھـار ۋىايىتىنىڭ 
فەتىـھ  مۇكەممـەل  رايونىنـى  مـەرۇف 

مۇجاھىدالرنىـڭ  رايـون  بـۇ  قىلغـان. 
مۇھاسىرىسـىدە تۇرۇۋاتقىلـى ئىككـى 
رايوندىـن  بـۇ  بولـۇپ،  بولغـان  يىـل 
چۈشـكەن. غەنىيمەتلـەر  كۆپلىگـەن 

بۇنىڭدىـن ئىلگىـرى مۇجاھىـدالر 
رىيگىسـتان،  ۋىايىتىنىـڭ  قەندىھـار 
غـورك  ۋە  مىيانشـىين  شـورابىك، 
ئافغـان  سـاتقىن  رايونلىرىنىمـۇ 
ھۆكۈمىتىدىـن قايتۇرۇۋالغـان ئىـدى. 
■ 2- ئاينىڭ 24- كۈنى نۇسرەتۇل 
جامائىتـى  ۋەلمۇسـلىمىن  ئىسـام 
پايتەختـى  مالىنىـڭ  مۇجاھىدلىـرى 
»كولېكـۇرۇ«  جاياشـقان  باماكوغـا 
قارىتـا  بازىغـا  ئەسـكىرىي  ناملىـق 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغان. 
بـۇ ئەمەلىيـەت دەسـلەپتە پىدائىيلىق 
قىلىـش بىلەن باشـلىنىپ، ئارقىدىن 
ئالتـە نەپەر ھۇجۇمچى قېرىندىشـىمىز 
بازا ئىچىگـە ھۇجۇم قىلىپ كىرگەن. 
ئەسـكەرلىرىنى  مالـى  بازىـدا  بـۇ 
كەلگـەن  ئۈچـۈن  مەشـىقلەندۈرۈش 
ياۋروپـا ئىتتىپاقىنىڭ ئەسـكەرلىرىمۇ 
بـار بولۇپ، بـۇ ئەمەلىيەتتە تاجاۋۇزچى 
ئەسـكەرلەردىن بىـر قانچىسـى ئۆلگەن 

يارىانغـان.  ۋە 
كۈنـى   -25 ئاينىـڭ   -2  ■
ئىمارىتىنىـڭ  ئىسـام  ئافغانىسـتان 
ئامېرىـكا  بىلـەن  ۋەكىللىـرى 
ۋەكىللىـرى قاتارنىـڭ پايتەختى دوھادا 
يەنـە بىـر قېتىـم يىغىـن ئاچقـان. بـۇ 
ئىمارىتـى  ئىسـام  ئافغانىسـتان  ـــــ 
بىلـەن ئامېرىكىنىـڭ 5- قېتىملىـق 
كۆرۈشۈشـى ھېسـابلىنىدۇ. بۇ يىغىنغا 
يېقىندا پاكىسـتان تۈرمىسىدىن قويۇپ 
ئۆمـەر  مۇھەممـەد  مولـا  ۋە  بېرىلگـەن 
رەھىمەھۇلاھنىـڭ يۇقىرى دەرىجىلىك 
بولغـان  مەسـلىھەتچىلىرىدىن  سـابىق 

قاتناشـقان. ئاخۇنمـۇ  باھادىـر  مولـا 
زەبىھۇلـاھ  باياناتچىسـى  ئىمـارەت 
يىغىنارنىـڭ  »بـۇ  مۇجاھىـد: 
قويىدىغـان  بىزنىـڭ  ھەممىسـىدە 
بىرىنچى شـەرتىمىز شۇكى، تاجاۋۇزچى 
ئافغانىسـتان  ھەممىسـى  قوشـۇننىڭ 
زېمىنىدىـن دەرھـال چىقىپ كېتىشـى 

دېگـەن. كېـرەك« 
 -27 ئاينىـڭ   -2 يىغىـن  بـۇ 
كۈنـى ئىككـى كۈنلـۈك توختىتىلغـان 
يەنـە  كۈنـى   -2 ئاينىـڭ   -3 بولـۇپ، 

ۋاملىشـىدىكەن. دا
كۈنـى   -25 ئاينىـڭ   -2  ■
ئىدلىـب  سـۈرىيىنىڭ  مۇجاھىـدالر 
مەھجـۇرا  كەتىبەتـۇل  ۋىايىتىنىـڭ 
ئالدىنقـى سـەپ رايونىدا بىـر بىنانىڭ 
بەششـار  توپلىشـىۋالغان  ئەتراپىغـا 
 »TOW« ئەسـكەرلىرىنى  ئەسـەد 
ناملىـق باشـقۇرۇلىدىغان بومبا بىلەن 
نەپـەر   10 دېگەندىمـۇ  ئـاز  نىشـاناپ، 

ئۆلتۈرگـەن. ئەسـكەرنى 
كۈنـى   -27 ئاينىـڭ   -2  ■
تەۋەلىكىگـە  ھـاۋا  پاكىسـتاننىڭ 
كىرگەن ھىندىسـتان ئارمىيىسـىنىڭ 
ئايروپىانـى  كۈرەشـچى  دانـە  ئىككـى 
ئارمىيىسـى  ھـاۋا  پاكىسـتان 
تەرىپىدىن ئېتىپ چۈشـۈرۈۋېتىلگەن، 
نەتىجىـدە ئىككى نەپـەر ئۇچقۇچىنىڭ 
بىـر نەپىـرى ئۆلـۈپ، يەنە بىـر نەپىرى 
ئەسـىرگە  ئارمىيىسـىگە  پاكىسـتان 

چۈشـكەن.

 ُ هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿َلَقْد َنَصرَُكُم اللَّ
ِف َمَواِطَن َكِثريٍَة َويـَْوَم ُحنـَْيٍ ِإْذ َأْعَجبـَْتُكْم َكثـَْرُتُكْم فـََلْم 
تـُْغـِن َعْنُكـْم َشـيـًْئا َوَضاقَـْت َعَلْيُكـُم اْلَْرُض ِبَـا رَُحبَـْت 
نۇرغـۇن  سـىلەرگە  »هللا  ُمْدِبرِيـَن﴾  َولَّيـْتُـْم  ثَّ 
جـەڭ مەيدانلىرىـدا ۋە ھۇنەين كۈنىدە 
يـاردەم  ھەقىقەتـەن  جېڭىـدە(  )يەنـى 
بـەردى. ئەينـى ۋاقىتتـا سـانىڭارنىڭ 
كۆپلۈكىدىن خۇشـاللىنىپ كەتتىڭار 
سـانىمىز  بىزنىـڭ  بۈگـۈن  )يەنـى 
كـۆپ، مەغلـۇب بولمايمىـز دېدىـڭار، 
 12 سـانىڭار  سـىلەرنىڭ  چاغـدا  بـۇ 
مىـڭ، دۈشـمىنىڭارنىڭ سـانى 4000 
كۆپلۈكـى  سـانىڭارنىڭ  ئىـدى(، 
ئەسـقاتمىدى.  قىلچـە  سـىلەرگە 
كـەڭ  قورققىنىڭاردىـن(  )قاتتىـق 
زېمىن سـىلەرگە تـار تۇيۇلدى. ئاندىن 
رەسـۇلۇلاھنى  بولـۇپ،  )مەغلـۇب 
تاشـاپ(  بىلـەن  ئازغىنـا مۇئمىنلـەر 
ئارقاڭارغـا قـاراپ قاچتىـڭار« )سـۈرە 

ئايـەت(.  تەۋبـە 25- 
ئايەتنىڭ تەپسىرى

هللا تعـاىل بـۇ ئايەتتـە ئۆزىنىڭ مۇئمىن 
بەندىلىرىگە ئەسـلىتىپ تـۇرۇپ، ئۇالرغا 
نۇرغۇن جەڭلەردە ياردەم بەرگەنلىكىنى، 
ئېغىرچىلىـق  ئىنتايىـن  ھەتتاكـى 
كۈنىدىمـۇ  ھۇنەيـن*  كەتكـەن  بولـۇپ 
يـاردەم بەرگەنلىكىنـى بايـان قىلىـدۇ. 
ئـۇالر )يەنـى مۇئمىنلـەر( بـۇ جەڭدە شـۇ 
دەرىجىـدە ياردەمسـىز قالغانلىقىنـى ۋە 
شـۇ  مەيدانىدىـن  جـەڭ  ئۆزلىرىنىـڭ 
دەرىجىـدە قاچقانلىقىنـى كۆرۈشـتىكى، 
ئۇالرغـا  زېمىـن  كـەڭ  شـۇنچە  ھەتتـا 
تـار تۇيۇلـۇپ كەتتـى. بۇنىـڭ سـەۋەبى 
شـۇكى، پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلص مەككىنى فەتھى 
قەبىلىسـىنىڭ  ھەۋازىـن  قىلغانـدا 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصگە قارشـى جـەڭ قىلىش 
توپلىغانلىقىنـى  قوشـۇن  ئۈچـۈن 
ئاڭلىـدى. شـۇنىڭ بىلـەن رەسـۇلۇلاھ 
قىلغـان  فەتھـى  مەككىنـى  ملسو هيلع هللا ىلص 
ئەسـھابىلىرىنى باشـاپ ئـۇالر تەرەپكـە 
يـۈرۈش قىلـدى. ئۇ قوشـۇننىڭ ئىچىدە 
مەككـە فەتھىسـىدە مۇسـۇلمان بولغـان 
ئـازاد  تەرىپىدىـن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ۋە 
بـار  مەككىلىكلەرمـۇ  قىلىۋېتىلگـەن 
سـانى  قوشـۇننىڭ  مۇسـۇلمان  ئىـدى. 
مۇشـرىكارنىڭ  مىـڭ،   12 جەمئىـي 
سـانى 4000 ئىـدى. بـەزى مۇسـۇلمانار 
كۆپلۈكىدىـن  سـانىنىڭ  ئۆزلىرىنىـڭ 
بىزنىـڭ  »بۈگـۈن  ۋە:  مەغرۇرالنـدى 
ئۈچـۈن  بولغانلىقـى  جىـق  سـانىمىز 
بولمايمىـز«  مەغلـۇب  ھەرگىـز 
دېيىشـتى. ئـۇالر ھەۋازىـن قەبىلىسـى 
ھەۋازىـن  ئۇچراشـقاندا،  روبىـرو  بىلـەن 
ھۇجـۇم  بىـرال  ئۇالرغـا  قەبىلىسـى 
مەغلـۇب  مۇسـۇلمانار  قىلىۋېـدى، 
قارىماسـتىن  بىر-بىرىگـە  بولـۇپ 
بىلـەن  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  قېچىشـتى. 
بىرگـە 100 ئەتراپىدىكـى كىشـىلەردىن 
بـۇ  قالمىـدى.  ھېچكىـم  باشـقا 
كىشـىلەر رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص بىلـەن بىللـە 
مۇسـتەھكەم تۇرۇپ مۇشـرىكارغا قارشى 

ئـۇرۇش قىلىشـقا باشـلىدى. پەيغەمبەر 
ملسو هيلع هللا ىلص قېچىرىنـى مۇشـرىكار تەرەپكە قاراپ 
»مـەن  كېتىۋېتىـپ:  ئـۇ  چاپتـۇردى. 
ئەمەسـمەن،  يالغانچـى  پەيغەمبەرمـەن، 
مەن ئابدۇلمۇتەللىبنىڭ ئوغلىدۇرمەن« 
دەيتتى. رەسۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇسۇلمانارنىڭ 
ئاببـاس  كـۆرۈپ،  مەغلۇبىيىتىنـى  بـۇ 
ئىبنـى ئابدۇلمۇتەللىبنـى ئەنسـارىارغا 
ۋە قالغان مۇسـۇلمانارغا نىدا قىلىشـقا 
ئـاۋازى  ئابباسـنىڭ  چۈنكـى  بۇيـرۇدى. 
ئىنتايىـن يۇقىـرى بولغانلىقـى ئۈچـۈن 
مۇسـۇلمانارنى  ئۇنـى  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
ئىـدى. شـۇنىڭ  بۇيرۇغـان  چاقىرىشـقا 
بىلـەن ئاببـاس: »ئـى دەرەخ ئىگىلىرى 
)يەنـى دەرەخ ئاسـتىدا رىـزۋان بەيئىتـى 
بەقەرەنىـڭ  سـۈرە  ئـى  قىلغانـار(! 
ئەھلـى!« دەپ توۋلىـدى. مۇسـۇلمانار 
بىـر- ئـاڭاپ  ئاۋازىنـى  ئابباسـنىڭ 
بىرلـەپ قايتىـپ كېلىشـكە باشـلىدى 
قاتتىـق  قارشـى  مۇشـرىكارغا  ۋە 
مۇسـتەھكەم تـۇرۇپ جـەڭ قىلىشـتى، 
مۇشـرىكارنى  تعـاىل  هللا  نەتىجىـدە 
مەغلۇبىيەتكـە  ئېچىنىشـلىق 
ئۇچراتتى. مۇسـۇلمانار مۇشـرىكارنىڭ 
بارگاھلىرىنـى، ئاياللىرىنـى ۋە مـال-
مۈلۈكلىرىنـى ئىگىلىـدى. مانـا بـۇ هللا 
تعاىلنىڭ مۇشـۇ ئايەتتىكى »هللا سـىلەرگە 
نۇرغـۇن جـەڭ مەيدانلىرىـدا ۋە ھۈنەيـن 
ھەقىقەتـەن  جېڭىـدە(  )يەنـى  كۈنىـدە 
سـۆزىنىڭ  دېگـەن  بـەردى«  يـاردەم 

مەنىسـىدۇر.  
سـانىڭارنىڭ  ۋاقىتتـا  »ئەينـى 
كۆپلۈكىدىن خۇشـاللىنىپ كەتتىڭار 
)يەنـى بۈگـۈن بىزنىڭ سـانىمىز كۆپ، 
بـۇ  دېدىـڭار،  بولمايمىـز  مەغلـۇب 
چاغـدا سـىلەرنىڭ سـانىڭار 12 مىڭ، 
دۈشـمىنىڭارنىڭ سانى 4000 ئىدى(، 
سانىڭارنىڭ كۆپلۈكى سىلەرگە قىلچە 
سـىلەرنىڭ  يەنـى  ئەسـقاتمىدى«. 
سـانىڭار ھېچنېمىگـە ئەسـقاتمىدى. 
كـەڭ  قورققىنىڭاردىـن(  »)قاتتىـق 
تۇيۇلـدى«.  تـار  سـىلەرگە  زېمىـن 
يەنـى، سـىلەر مەغلـۇب بولغـان چاغدا 
ۋە  قىيىنچىلىـق  ئېغىـر  سـىلەرگە 
بولـدى.  مۇسـەللەت  غەم-قايغـۇ 
كەڭـرى  شـۇنداق  زېمىـن  ھالبۇكـى، 
تۇرۇقلـۇق، بـۇ زېمىـن سـىلەرگە تـار 
تۇيۇلـدى. »ئاندىـن )مەغلـۇپ بولۇپ، 
مۇئمىنلـەر  ئازغىنـا  رەسـۇلۇلاھنى 
قـاراپ  ئارقاڭارغـا  تاشـاپ(  بىلـەن 
مەغلـۇپ  سـىلەر  يەنـى  قاچتىـڭار«. 

قېچىشـتىڭار. ھالەتتـە  بولغـان 
ُ َسِكينـََتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنَي  ﴿ثَّ أَنـَْزَل اللَّ
َوَذلِـَك  الَِّذيـَن َكَفـُروا  َوَعـذََّب  تـََرْوَهـا  َلْ  ُجنُـوًدا  َوأَنـْـَزَل 
َجـَزاُء اْلَكاِفرِيـَن﴾ »ئاندىـن هللا پەيغەمبىرىگـە 
)مەرھەمـەت قىلىـپ(  مۇئمىنلەرگـە  ۋە 
خاتىرجەملىـك بېغىشـلىدى، سـىلەرگە 
ياردەمگـە  )يەنـى سـىلەرگە  قوشـۇنارنى 
ئۇالرنـى  چۈشـۈردى،  پەرىشـتىلەرنى( 
بىلـەن  )شـۇنىڭ  كۆرمىدىـڭار  سـىلەر 
سىلەر غەلىبە قىلدىڭار(، هللا كاپىرالرنى 

ئۈچـۈن ئىشـىك ئېچىپ بـەردى. ئۇنىڭ 
ھۆكۈمىتىگـە  ئۆزىنىـڭ  مەقسـىتى 
بىرىـش ئىـدى.  قانۇنىيلىـق تۈسـىنى 
مۇھەممـەد  ئوغلـى  ئۇنىـڭ  ھەتتاكـى 
VI مـۇ ئىسـامچىارغا موھتـاج بولغان 
ئـەرەب  ـــــ  سـەۋەبى  بۇنىـڭ  بولـۇپ، 
تـۇرۇش  قارشـى  قوزغىلىڭىغـا  باھـارى 
ئىـدى. بـۇ ئـەرەب باھـارى قوزغىلىڭىغا 
كىشـىلەر  ماراكەشـلىك  مىليونارچـە 
مۇھەممـەد  ئـۇالر  بولـۇپ،  قاتناشـقان 
تەۋرەتكـەن  تەختىنـى  نىـڭ   VI
ئىـدى. ھېلىقـى ئاتالمىـش سىياسـىي 
ئىسـامچىار بـۇ قوزغىاڭنىـڭ ئۇتـۇق 
ئـۇالر  قويـدى.  توسـۇپ  قازىنىشـىنى 
)يەنى شـۇ »تىنچلىق يولنى تالايمىز، 
پارالمېنـت يولى بىلەن ئىش قىلىمىز« 
ئىخۋانۇلمۇسـلىمىنغا  دەيدىغـان 
ئىسـامچىار(  سىياسـىي  ئوخشـىغان 
تارىخىـي  ئۆزلىرىنىـڭ  دائىـم  ھـەر 
كەلـدى.  ئورۇنـاپ  ۋەزىپىسـىنى 
غـەرب  بولسـا  ۋەزىپىسـى  ئۇالرنىـڭ 
كـۈچ  زاپـاس  ئاسـتىدىكى  نوپـۇزى 
جەمئىيىتىنىـڭ  ماراكـەش  ۋە  بولـۇش 
ئۆزگەرتىشـنىڭ  تۈپتىـن  رېئاللىقىنـى 
ئالدىنـى توسۇشـتىن ئىبـارەت ئىـدى. 
دېمـەك، ھازىرقـى زاماندىكـى ئاتالمىش 
ھەرىكـەت  دۇنيالىرىـدا  ئىسـام 
ئىخۋانۇلمۇسـلىمىنغا  قىلىۋاتقـان 
ئوخشـىغان سىياسـىي ئىسـامىزمچىار 
تەرەپتىـن  غـەرب  مۇشـۇنداق  مانـا  ۋە 
خىزمەتكـە قويۇلغانـار )پـارس قولتۇقى 
دۆلەتلىرى دېگەندەكلەر(نىڭ ھەممىسـى 
ئۈچـۈن  پايدىلىنىـش  تەرەپتىـن  غـەرب 
خىزمەتچـى  قويۇلغـان  خىزمەتكـە 

ھېسـابلىنىدۇ. دۆلەتلـەر 
شـۇنىڭدەك،  دەل  ئالتىنچـى، 
ئىسـامنىمۇ  سىياسـىي  ئامېرىـكا 
ئىراقنى ئىشغال قىلىۋېلىش ۋە ئىراق 
قارشـىلىق كۆرسـىتىش ھەرىكىتىنـى 
ئۈچـۈن خىزمەتكـە سـالدى.  توسـۇش 
ئىراقتىكـى  ئامېرىـكا  مەسـىلەن، 
دېگـەن  پارتىيىسـى«  »ئىسـام 
ھۆكۈمـەت  ۋاقىتلىـق  جامائەتنـى 
بـۇ  كىـردى.  ئېلىـپ  مەجلىسـىگە 
مەجلىسـىنى  ھۆكۈمـەت  ۋاقىتلىـق 
ھاكىمىيـەت  ھەربىـي  ئامېرىـكا 
ئىـدى. قۇرغـان  بىرىمىـر  مەسـئۇلى 
يەتتىنچى، فرانسىيە بىلەن ياۋروپا 
ئـەرەب باھـارى ھەرىكىتىدىـن كېيىن 
سىياسـىي ئىسـامچىار بىلەن بولغان 
ئىتتىپاقداشـلىق ئارقىلىق تۇنىسـتا 
ھۆكۈمىتىنـى  خىزمەتچـى  سىبىسـى 
قايتـا ئوتتۇرىغـا چىقـاردى. ھەتتاكـى 
ئاخىرىـدا خىزمەتچى دۆلەتنى ئۆزىنىڭ 

ئارمىيىىسـىگە قايتـۇرۇپ ئەكەلدى.
بـۇ  شـۇنىڭدەك،  سـەككىزىنچى، 
مەنزىـرە لىۋىيە ۋە سـۈرىيىدىمۇ تەكرار 
مەيدانغـا چىقتـى. مەسـىلەن، لىۋىيە 
بىلەن سـۈرىيىدە سىياسىي ئىسامنى 
ئارقىلىـق  سـېلىش  خىزمەتكـە 
كۈچلىرىنـى  ئىنقىـاب  ھەقىقىـي 
خەلقئارالىـق  قالـدۇرۇپ،  چەتتـە 
ئىنقىابنىـڭ  بويىچـە  تەرتىـپ 
چىقىـش  ياسـاپ  يۈزىنـى  سىياسـىي 
ئىشـقا ئاشـتى. ھەقىقىـي ئىنقىـاب 
قالدۇرۇشـتىكى  چەتتـە  كۈچلىرىنـى 
خەلقئارالىـق  خەلققـە  ـــــ  مەقسـەت 
ھـەل قىلىـش چارىلىرىنـى تېڭىـپ، 
ئەنـە شـۇ خىزمەتچـى ھاكىمىيەتنـى 

چىقىرىشـتۇر. ئوتتۇرىغـا  قايتـا 
قولتۇقـى  پـارس  توققۇزىچـى، 
ئىئوردانىيىـدە  بولۇپمـۇ  دۆلەتلىرىـدە، 
ئىخۋانار بىلەن پادىشاھلىق تۈزۈمدىكى 
ھۆكۈمەتلەر ئارىسـىدا ئىتتىپاقداشلىق 
مەۋجـۇت  ھەمىشـە  كېلىشـىمى 
ئىتتىپاقداشـلىق  بـۇ  تـۇردى.  بولـۇپ 
ئاندىـن  )ئەنگلىيـە(،  برىتانىيـە 
كۆڭـۈل  ئاالھىـدە  ئامېرىـكا  قالسـا 
بۆلگـەن ئىتتىپاقداشـلىق ئىـدى. بـۇ 
ھاكىمىيەتلەرگـە  بـۇ  ئىتىپاقداشـلىق 
قارشى قوزغىاڭدىن كېيىن يۈز بەرگەن 
تەسـىرلەنمىگەن  ھېچبىـر  ئىشـاردىن 
ئىـدى. بـۇ قوزغىاڭارنىـڭ قۇربانلىرى 
بولسـا ئەنـە شـۇ )ئىخۋانغـا ئوخشـىغان( 
ئۈچـۈن  ئىسـامچىار  سىياسـىي 
بىلمەسـتىن  پىانارنـى  سـىزىلغان 

)بېشى 3- بەتتە(

سەبىيلەر سەھىپىسى
تېپىشـماقارنى  تۆۋەندىكـى   .1
قېنـى كىم تېز ھـەم توغرا تاپااليدۇ؟

ئاجايىپ بىر جانىۋار،
تاشتىن قاتتىق تونى بار.
دەسسەپ ئۆتسە تراكتور،

پىسەنت قىلماي جىم تۇرار.
تېپىشـماقنى  تۆۋەندىكـى   .2

بېقىـڭ! تېپىـپ 
ئاپئاق يۇمىاق بىر كورا،

ئىچىدە ئىككى خىل دورا. 
ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقنىڭ 

جاۋابى:
قىزىلچا

شـۇ قوزغىاڭغـا قاتناشـقان كىشـىلەر 
ئاتالمىـش  ھەرگىزمـۇ  ئىـدى. 
خىزمەتچـى  دېيىلگـەن  »خەلقپـەرۋەر« 
ئاساسـلىق  ھۆكۈمەتلىرىنىـڭ  ئـەرەب 

ئىـدى. ئەمـەس  رەئىسـلىرى 
ئونىنچى، ماۋرىتانىيىدە سىياسـىي 
ئىنقىـاب  ھەربىـي  بىلـەن  ئىسـام 
ئوتتۇرىسـىدىكى چۈشىنىشـلەر مەيدانغا 
ئىنقىـاب  ئەسـكىرىي  بـۇ  كەلـدى. 
 -2008 ئابدۇلئەزىـز  ۋەلىـد  بولسـا 
يىلـى پارالمېنـت تەرەپتىـن سـايانغان 
شـەيخكە  ۋەلىـد  رەئىـس  بىرىنچـى 
ئىنقىـاب  بارغـان  ئېلىـپ  قارشـى 
ئىـدى. سىياسـىي ئىسـامچىار ۋەلىـد 
بىلـەن  ھۆكۈمىتـى  ئابدۇلئەزىزنىـڭ 
ھۆكۈمەتكـە  بـۇ  ۋە  ھەمكارالشـتى 
قانۇنىيلىـق تۈسـىنى بىرىشـتى. ئـۇالر 
ھۆكۈمىتـى  ئابدۇلئەزىزنىـڭ  ۋەلىـد 
بىلـەن  ئامېرىـكا  بىرگـە  بىلـەن 
فرانسـىيە ھۆكۈمىتى »تېررورچى« دەپ 
ئىسـىم قويغـان جىھادىـي جامائەتلەرگە 
قارشـى تۇرۇشـتى. ھەتتاكـى ئاخىرىـدا 
ۋەلىـد ئابدۇلئەزىـز ئەنـە شـۇ سىياسـىي 
ئۆرۈلـۈپ  قارشـى  ئىسـامچىارغا 
ئىسـامچىارنىڭ  سىياسـىي  يېنىـپ، 

تاماملىـدى. ۋەزىپىسـىنى 
ئىسـامچىارنىڭ  سىياسـىي 
يۇقىرىقى بۇ شـەرمەندىلەرچە خىزمەتكە 
سـېلىنىش ئىشـلىرى بىلـەن بىرگـە، 
ئىشـلىگەن  ھەربىـر  ئۆزىـدە  ئۇالرنىـڭ 
قىلمىشـلىرىنى ئاقايدىغانغـا كـۈچ-
داۋاملىشـىپ  قـۇدرەت  ۋە  قـۇۋۋەت 
ئەنـە  دائىـم  بـۇ قىلمىشـار  كەلـدى. 
شـۇ ئامېرىكىغـا خىزمـەت قىلىۋاتقـان 
ئـەرەب ھۆكۈمـەت تۈزۈملىرىگە ۋە غەرب 
ئىشـغالىيەتچى كۈچلىرىگـە خىزمـەت 
غـەرب  گەۋدىلەنـدى.  قىلىشـتا 
ئىشـغالىيەتچى كۈچلىـرى خىزمەتكـە 
ھۆكۈمەتلىـرى  ئـەرەب  سـېلىنغۇچى 
قىلغۇچـى  خىزمـەت  غەربكـە  ۋە 
دۆلەتلـەر ئىچىـدە ئېتىـراپ قىلىشـقا 
قوللىشـىغا  خەلقنىـڭ  ئېرىشـكەن، 
ۋەكىـل  خەلققـە  ئېرىشـكەن، 
ھېسابانغان »سىياسىي ئىسام«نىڭ 
بولـۇپ  ھېرىـس  داۋاملىشىشـىغا 
بۇنـداق سىياسـىي  لېكىـن  كەلـدى. 
ئىسـامنىڭ داۋاملىشىشىنىڭ شەرتى 
ـــــ »سـايكىس بىيكو شەرتنامىسـى« 
كرېسـت  تارتىـپ  تۈزۈلگەندىـن 
قوشـۇنلىرىنىڭ ھەربىي تەرتىپلىرىنى 
شـۇنىڭ  بولـۇش،  قىلغـان  ئېتىـراپ 
دۆلەتلەرنىـڭ  يۇرتـۋاز  بىرگـە  بىلـەن 
قانۇنىيلىقىنـى ۋە ۋەزىپـە ئۆتەۋاتقـان 
خىزمەتكـە  تەرەپتىـن  غـەرب  )يەنـى 
ھۆكۈمـەت  دۆلەتلەرنىـڭ  قويۇلغـان( 
قىلىـش،  ئېتىـراپ  تۈزۈملىرىنـى 
ئىسـامىي  خىاپـەت،  »ئۈممـەت، 
قىلىـش،  بەرپـا  شـەرىئەتنى  دۆلـەت، 
غـەرب ئىشـغالىيەتچىلىرىگە ۋە غـەرب 
شـۇ  كۈچلىرىنىـڭ  ئىشـغالىيەتچى 
جىھـاد  قارشـى  نوپۇزىغـا  رايوندىكـى 
قىلىش« دېگـەن غايىدىن ۋاز كېچىش 

ئىـدى.  قاتارلىقـار 
ــــ دوكتۇر ھاكىم مۇتەيرى
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ۋە  مۇسـتەھكەملىك  دىللىرىغـا 
ئارقىلىـق  تاشـاش  سـاباتلىقنى 
مۇئمىنلەرنـى كۈچەيتتـى؛ كاپىرالرنىڭ 
دىللىرىغـا قورقۇنـچ تاشـاش ئارقىلىق 
يەنـى  قويـدى.  تەۋرىتىـپ  كاپىرالرنـى 
دىللىرىغـا  كاپىرالرنىـڭ  پەرىشـتىلەر 
كاپىـرالر  ئارقىلىـق  قورقۇنـچ سـېلىش 
كاپىرالرنىـڭ  جايدىـن  كۆرمەيدىغـان 
سـېپىنى تەۋرەتتـى، چۆچۈتتى ۋە جەڭ 
مەغلـۇپ  كاپىرالرنىـڭ  قىلماسـتىن 
چۈنكـى  بولـدى.  سـەۋەبچى  بولۇشـىغا 
باشـقا  كۈنىدىـن  بـەدر  پەرىشـتىلەر 

كۈنىـدە جـەڭ قىلىـپ باقمىغان. يەنى 
غازاتـاردا  باشـقا  غازىتىدىـن  ھۇنەيـن 
پەرىشـتىلەر جـەڭ قىلماسـتىن پەقـەت 
قورقۇنـچ  دىللىرىغـا  كاپىرالرنىـڭ 
دىللىرىغـا  مۇئمىنلەرنىـڭ  سـېلىش، 
بېشـارەت  چۈشـۈرۈپ  خاتىرجەملىكنـى 
قىلغـان.  يـاردەم  ئارقىلىـق  بىرىـش 
نەسـىر  بەنـى  كېلىشـىچە،  ھەدىسـتە 
جـەڭ  كىشـى  بىـر  قەبىلىسـىدىن 
ئاياغاشـقاندىن كېيىـن مۇئمىنلەرگە: 
»قەيـەردە ھېلىقـى ئـاال )ئـاق ۋە قـارا 
رەڭ ئارىاشـقان( ئاتلىقار؟ بىز نۇرغۇن 
ئـاق سـەللىلىك كىشـىلەرنى كۆردۇق. 

بىـز ئۇ ئـاق سـەللىلىك كىشـىلەرنىڭ 
يۈزلـۈك  ئاپئـاق  خـۇددى  ئىچىـدە 
مەڭگـە  قـارا  يۈزىدىكـى  كىشـىنىڭ 
بىزنىـڭ  قالـدۇق.  بـوپ  ئوخشـاش 
ئۆلتۈرۈلۈشـىمىز پەقـەت ئۇالرنىڭ قولى 
بىلەن بولدىغۇ دەيمەن« دېدى. شۇنىڭ 
رەسـۇلۇلاھ  بۇنـى  سـاھابىلەر  بىلـەن 
رەسـۇلۇلاھ  قىلىشـتى.  خـەۋەر  ملسو هيلع هللا ىلصگـە 
دەپ  پەرىشـتىلەر«  شـۇالر  »ئەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص: 

بـەردى. جـاۋاب 
جەڭـدە  بـۇ  تعـاىل  هللا  يەتتىنچـى، 
كاپىرالرنى مۇسۇلمانارنىڭ قىلىچلىرى 
ئارقىلىق ئۆلتـۈرۈش بىلەن ئازابلىدى. 

ـــ ئۇالرنىڭ دۇنيـا ھاياتىدىكى  مانـا بـۇـ 
هللا  ئاندىـن  جازاسـى.  تېگىشـلىك 
ئاتـا  تەۋبـە  بولغانارغـا  مەغلـۇب  تعـاىل 
ھىدايـەت  ئىسـامغا  ئۇالرنـى  قىلىـپ، 
ئىبنـى  مالىـك  مەسـىلەن،  قىلـدى. 
ئەۋف نەسـرىيگە ئوخشـاش. ئـۇ ھۇنەين 
باشـلىقى  كاپىرالرنىـڭ  جېڭىدىكـى 
ئىـدى. ئۇنىڭ بىلەن بىللـە قەۋمىدىن 
نۇرغـۇن كىشـىلەر مۇسـۇلمان بولـدى. 
ھۇنەيـن  ئېيتقانـدا،  قىلىـپ  خۇالسـە 

كۈنـى ئـۈچ ئىـش يـۈز بـەردى: 
پەيغەمبىـرى  ئـۆز  هللانىـڭ   .1
خاتىرجەملىكنـى  مۇئمىنلەرگـە  ۋە 

شـى؛  ۈ ر شۈ چۈ
2. هللانىڭ پەرىشـتىلەردىن ئىبارەت 

قوشۇنلىرىنى چۈشۈرۈشى؛ 
3. هللانىـڭ كاپىرالرنـى ئۆلتـۈرۈش، 
دېـدەك  ۋە  ئېلىـش  ئەسـىرگە 
ئازابلىشـى. ئارقىلىـق  قىلىـش 

ــــــــــــــــــــــــــ
تائىـف  بىلـەن  مەككـە  ـــــ  *ھۇنەيـن 
ھۇنەيـن  شـۇ  ئەنـە  جاياشـقان،  ئارىسـىغا 

ئىسـمى. جاينىـڭ  بەرگـەن  يـۈز  جېڭـى 
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)بېشى 1- بەتتە(

مانا بۇ ــــ كىشىلەرگە يەتكۈزمەكچى بولغىنىمىز

ئـى مۇسـۇلمانار! سـىلەر ھۆرلۈككە 
ئىنقىابىڭارنـى  قـەدەر  ئېرىشـكەنگە 
داۋاماشتۇرۇڭار. ئاتالمىش »سىياسىي 
سـاختىپەزلىكتىن  دېگـەن  ئىسـام« 
بـۇ  چۈنكـى  قىلىـڭار.  ئېھتىيـات 
»سىياسـىي ئىسـام« غـەرب تەرەپتىـن 
ھەربىـي  ئـەرەب  قويۇلغـان  خىزمەتكـە 
ۋە پادىشـاھلىق تۈزۈمىنىـڭ يوشـۇرۇن 
نۆۋەتتىكـى  خەلقلـەر  ھەمـدە  يۈزىـدۇر 
تاشـاش  ئاغـدۇرۇپ  ھاكىمىيەتنـى 
ۋاقتتـا  قىلغـان  قوزغىـاڭ  ئۈچـۈن 
ئەرەب ئىشـغالىيەتچىلىرىنى ئورۇنباسار 
قىلىـپ قويماقچى بولغـان يانتاياقتۇر. 
غـەرب ئىشـغالىيەتچى كۈچلىـرى مانـا 
بـۇ ئـەرەب قوزغىلىڭىنـى ئىسـام نامى 
قوشـۇنىنىڭ  سـەلب  ئەھلـى  بىلـەن 
قايتـۇرۇپ  تەلتۆكـۈس  كونتروللۇقىغـا 
ئەكەلمىگۈچـە توختىمايـدۇ. مۇئمىن 
قېتىـم  يىگىرمـە  تۆشـۈكتىن  بىـر 
چېقىۋېلىنمايدۇ. ئىسام ئۈممىتىنىڭ 
ئىشـغالىيەتچى  خەلقلىـرى ھەرقاچـان 
قوزغىـاڭ  قارشـى  كۈچلىرىگـە  غـەرب 
ئىشـغالىيەتچى  غـەرب  قىلسـا، 
ئـەرەب  رايوندىكـى  شـۇ  كۈچلىـرى 
دىنىـي،  دۆلەتلىرىگـە  خىزمەتچـى 
ئارقىلىـق  بىرىـش  تـۈس  شـەرئىي 
)يەنـى  ئىسـامىزمچى  يەردىكـى  شـۇ 
سىياسـىي ئىسـامچى( كىشىلەر بىلەن 
قوزغىاڭچـى  بـۇ  تـۈزۈپ،  ئىتتىپـاق 
خەلقلەرنـى ئـۆز دائىرىسـىگە قايتـۇرۇپ 
ئەكەلـدى. تۆۋەنـدە بىـز بۇنىڭغـا دائىـر 
بىر نەچچە مىسـالارنى بايان قىلىمىز: 
يانـۋاردا  يىلـى   -1952 بىرىنچـى، 
مىسىر خەلقىنىڭ برىتانىيە )ئەنگلىيە(
گە قارشـى ئېلىپ بارغـان قوزغىلىڭى. 
كۈنچـە   50 قاھىرەنىـڭ  قوزغىـاڭ  بـۇ 
ئـوت بولۇپ يېنىشـىغا سـەۋەب بولدى. 
نەتىجىـدە ناھايىتـى زور كۆلەملىـك بـۇ 
خەلق قوزغىلىڭى ئىخۋانۇلمۇسـلىمىن 
قولـاپ  تەرىپىدىـن  جامائىتـى 
قۇۋۋەتلەنگـەن ئەركىـن ئوفىتسـېرالر 
ئىنقىابىنـى  تەشـكىاتىنىڭ 
سـېلىپ  تەرتىپكـە  ئامېرىكىنىـڭ 
ئاخىرالشـتى.  ئارقىلىـق  بېرىشـى 
ئىخۋان جامائىتى ئەزاسـى يۈسـۈپ نىدا 
دېگـەن كىشـى ئېتىـراپ قىلغىنىدەك، 
بـۇ ئىنقىابنـى چەتئـەل كونسـۇللىرى 
ئەركىـن  ئىـدى.  قىلغـان  ھىمايـە 
ئوفىتسـېرالر تەشـكىاتى ئىخۋانارنىڭ 
پارتىيـە  بارچـە  ئارقىلىـق  قوللىشـى 
ۋە  چەكلىگـەن  تەشـكىاتارنى  ۋە 
قولىغـا  كونتروللۇقىنـى  مىسـىرنىڭ 

ئۇالرغـا  ئىخۋانـار  ۋاقىتتـا،  ئالغـان 
مىسـىر  ھەتتـا  قوزغالـدى.  قارشـى 
سـاداتقا  قېتىـم  بىـر  يەنـە  خەلقـى 
ئۇنـى  قىلىـپ،  قوزغىـاڭ  قارشـى 
داۋىـد  »كامـپ  ئىـش  بـۇ  ئۆلتـۈردى. 
كېلىشىمنامىسـى« ئىشـقا ئاشـقاندىن 
بـۇ  ئامېرىـكا  بـەردى.  يـۈز  كېيىـن 
ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ خىزمەتچىسـى بولغان 
ھۆسـنى مۇبارەكنى ئوتتۇرىغا چىقاردى. 
ئامېرىـكا ئۆزىنىڭ يېڭى خىزمەتچىسـى 
بولغان بۇ ھاكىمىيەتكە )ياكى تۈزۈمگە( 
قانۇنىيلىـق تۈسـىنى بىرىـش ئۈچـۈن 
كىرىشـىگە  پارالمېنتقـا  ئىخۋانارنىـڭ 
يـول ئېچىـپ بـەردى. ھۆسـنى مۇبارەك 
»كامـپ داۋىـد ئىتتىپاقى« سـەۋەبلىك 
مىسـىرغا 30 يىل ھاكىملىق قىلدى. 
ئىخۋانار رەئىسـلىك سـاياملىرىدا كۆپ 
قېتىـم ھۆسـنى مۇبارەكنـى يېڭىدىـن 
قولايدىغانلىقىنـى  ساياشـنى  قايتـا 
ۋاقىتنىـڭ  بـۇ  قىلىشـتى.  ئېـان 
يۈزمىڭغـا  تۈرمىلىـرى  مىسـىر  ئۆزىـدە 
قاينـاپ  بىلـەن  مۇجاھىـدالر  يېقىـن 
مۇجاھىـدالر  بـۇ  ئىـدى.  كەتكـەن 
ئامېرىـكا زىئونىـزم ئىشـغالىيىتىنىڭ 
قىلىدىغـان  ئىجـرا  سىياسـىتىنى 
)ياكـى  ھاكىمىيىتىگـە  مىسـىر 
تۈزۈمىگـە( قارشـىلىق كۆرسـىتىۋاتقان 
كېيىـن  ئاندىـن  ئىـدى.  كىشـىلەر 
مىسـىر خەلقـى 2011- يىلـى ئـەرەب 
باھارىـدا ئۈچىنچـى قېتىـم قوزغالـدى. 
ھەربىيلـەر  ئامېرىـكا  بىلـەن  شـۇنىڭ 
ئوتتۇرىسـىدا  ئىخۋانـار  بىلـەن 
ھاسـىل  چۈشـىنىش  قايتـا  يېڭىدىـن 
چۈنكـى  بولـدى.  موھتـاج  قىلىشـقا 
ئـۆز  ھاكىمىيىتىنىـڭ  مىسـىر  ئـۇالر 
داۋاملىشىشـىنى  دائىرىسـىدە  نوپـۇزى 
ئـارزۇ قىاتتـى. بۇنـى ئـۇالر ئىلگىـرى، 
يەنـى 1952- يىلـى تەجرىبـە قىلىـپ 
باققـان ئىدى. شـۇنداق قىلىـپ ئۆزئارا 
چۈشـىنىش ھاسـىل بولـدى. مۇرسـىي 
رەئىسـلىككە سـاياندى. ئـۇ سىسـىنى 
قىلىـپ  مىنىسـتىرى  مۇداپىئـە 
تەيىنلىـدى. سىسـى كونتروللۇقىدىكى 

ۋە  چىقتـى  قارشـى  خەلققـە  ئارمىيـە 
خەلقنـى يەنـە بىـر قېتىـم ئىنقىابقـا 
قوزغىـدى. ئىخۋانـار تىنچلىـق يولىغا 
ئۇالرغـا  خەلـق  ۋە  قىلـدى  رىئايـە 
ھاكىمىيـەت  »ئىنقىابىـي  بەرگـەن 
ھوقۇقـى« دېگەنلەردىـن ئۆزىنـى چەتكە 
تەرەپتىـن  ئامېرىـكا  ئـۇالر  تارتتـى. 
ئۆزلىرىگـە مەجبـۇرى تېڭىلغـان ئويـۇن 
تىنچلىـق  »بىزنىـڭ  قائىدىلەرگـە 
كۈچلـۈك«  بومبىدىنمـۇ  يولىمىـز 
ئاسـتىدا  شـوئارى  ئاتالمىـش  دېگـەن 
ـــــ  بـۇ  مانـا  قىلىشـتى.  رىئايـە 
ئامېرىـكا ئىشـغالىيەتچى كۈچلىرىنىڭ 
ئەسـكىرىي  ئـۇالر  يەنـى  مەقسـىتى. 
ئـۆز  مىسـىردا  ئارقىلىـق  باندىتلىـرى 
داۋاماشـتۇرماقچى.  ھۆكۈمرانلىقىنـى 
ئامېرىـكا بـۇ ئەسـكىرىي باندىتارنى كۆز 
ئالدىـدا تەربىيىلـەپ مىسـىرغا ھاكىـم 
ئامېرىـكا  يېتىشـتۈرگەن.  بولۇشـقا 
ئارقىلىـق  ھۆكۈمـەت  باندىـت  بـۇ 
ئۆزىنىـڭ شـۇ ئـەرەب رايونلىرىدىكـى 
سىياسـىتىنى  مۇسـتەملىكىچىلىك 
ئامېرىكىنىـڭ  قىلىـدۇ.  ئىجـرا 
برىتانىيـە  خـۇددى  قىلمىشـى  بـۇ 
)ئەنگلىيە(نىڭ قىلمىشـىغا ئوخشايدۇ. 
سـۇداننى  ئەنگلىيىمـۇ  چاغـدا  ئەينـى 
مىسـىر ئارمىيىسـى ئارقىلىق ئىشغال 
دۇنيـا  بىرىنچـى  ھەمـدە  قىلغـان 
)پەلەسـتىن(نى  قـۇددۇس  ئۇرۇشـىدا 
ۋە مسـىر ئارمىيىسـىنىڭ مەلـۇم بىـر 
دەمەشـىقنى  ئارقىلىـق  دېۋىزىيىسـى 
ئىـش  بـۇ  قىلىۋالغـان.  ئىشـغال 
كىشـىنىڭ  دېگـەن  لېنبـى  ئادمونـت 
ئېلىـپ  ئاسـتىدا  قوماندانلىقـى 
بېرىلغـان. بـۇ گېنېـرال ئەينـى چاغـدا 
قوشـۇنىنى  كرېسـت(  )يەنـى  سـەلب 
سـىنادىن پەلەسـتىن ۋە شـام زېمىنىغا 

ئىـدى. كىشـى  كىرگـەن  ئېلىـپ 
ئىككىنچى، سـۇدان خەلقى 1985- 
قارشـى  نەمىرىگـە  پرېزىدېنـت  يىلـى 
قوزغىلىـپ، ئۇنـى يىقىتتـى ۋە تۇنجـى 
بىلـەن  شـۇنىڭ  قۇرۇلـدى.  ھۆكۈمـەت 
ئەرەب ۋە غەرب ھاكىمىيەتلىرى سـۇدان 

مۇھىتىـدا  دېكتاتـۇرا  بـۇ  خەلقىنىـڭ 
ئـازراق(  )يەنـى  يۈزەكـى  ئېرىشـكەن 
سىقىلىشـقا  سـەۋەبلىك  ئەركىنلىكـى 
نەمىرىنـى  ئىنقىابتـا  بـۇ  باشـلىدى. 
مۇھاسـىرىگە ئېلىـش، جـون كارناكنـى 
قولـاش ۋە 1989- يىلىدىكـى بەشـىر 
ئىنقىابىنى تەرتىپكە سـېلىش ئىشـقا 
ئىنقىابـى  بـۇ  بەشـىرنىڭ  ئاشـتى. 
ئىسـام ھەرىكىتـى ۋە پـارس قولتۇقـى 
ئارقىلىـق  قوللىشـى  دۆلەتلىرىنىـڭ 
قولتۇقـى  پـارس  قىلـدى.  غەلىبـە 
 24 بولـۇپ  ئىنقىـاب  دۆلەتلىـرى 
نېفىـت  سـۇداننى  كېيىـن  سـائەتتىن 
بىلـەن تەمىنلىـدى. بەشـىر ئامېرىـكا 
ئىشـقا  مەقسـەتلەرنى  بارچـە  كۈتكـەن 
ئاشـۇرغاندىن كېيىـن، سـۇدان خەلقـى 
قىلىـش  ئىـدارە  جەھەتتـە  سىياسـىي 
كۆرۈنۈشـلىرى ئىچىدىكـى ئـەڭ يامـان 
كەچۈرۈشـنى  باشـتىن  ھالەتنـى  بىـر 
داۋاماشتۇردى. بەشىر ئىشقا ئاشۇرغان 
ئىچىـدە  مەقسـەتلىرى  ئامېرىكىنىـڭ 
سـۇداننى بۆلـۈش ۋە ئىسـام نامىدىـن 
كېچىـش  ۋاز  بايلىقلىرىدىـن  نېفىـت 
دېگەنلـەر بـار ئىـدى. خەلقئـارا تـۈزۈم 
)يەنى ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى ب د ت 
ۋە ناتـو دېگەندەكلـەر خەلقئاراغا تاڭغان 
تـۈزۈم( ۋە ئامېرىكا تەرەپتىن خىزمەتكە 
ھاكىمىيەتلىـرى  ئـەرەب  قويۇلغـان 
تۇرۇشـنى  سـەپتە  بىـر  بىلـەن  بەشـىر 
داۋاماشـتۇردى. سـۇداندىكى ئىسامىي 
قانۇنىيلىـق  بەشـىرگە  ھەرىكـەت 
سـۇداندىكى  بىرىشـتى.  تۈسـىنى 
رەھبەرلىـرى  ھەرىكـەت  ئىسـامىي 
كۆپچىلىكـى  قوماندانلىرىنىـڭ  ۋە 
ئىلگىـرى  بولۇشـتىن  ئىنقىـاب 
بەشـىرنى تونۇمايدىغانلىقىنى ئېتىراپ 
قىلىشـتى. ۋاھالەنكـى، بەشـىر بـۇرۇن 
كۇرسـاردا  ھەربىـي  ئامېرىكىدىكـى 
كىشـى  ئالغـان  تەلىـم  ئەسـكىرىي 

ئىـدى.
يىلـى   -1988 ئۈچىنچـى، 
ئالجىرىيـە خەلقى قوزغىـاڭ كۆتۈردى. 
ئالجىرىيـە پرېزىدېنتى ئىبنى جەدىيب 
بەلەدىيـە  ئۆتكـۈزدى.  سـايام  ئەركىـن 
سـايلىمىدا  ھۆكۈمـەت(  )شـەھەرلىك 
غەلىبـە  فرونتـى  قۇتقـۇزۇش  ئىسـام 
كېيىـن،  يىلدىـن  ئىككـى  قىلـدى. 
يەنـى 1991- يىلـى ئىسـام قۇتقۇزۇش 
 80% سـايلىمىدا  پارالمېنـت  فرونتـى 
بىلـەن  شـۇنىڭ  ئېرىشـتى.  ئاۋازغـا 
پارتلىـدى.  چىدىمـاي  بۇنىڭغـا  غـەرب 
فرانسـىيە بۇ نەتىجىلەرنى رەت قىلدى. 
ئامېرىكىغـا خىزمەت قىلىدىغان ئەرەب 
پارتلىـدى.  ئوخشـاش  ھاكىمارمـۇ 
قىلىشـقا  ئۆزگىرىـش  ھەربىـي 
تەييارلىـق قىلىش ئىشـى فرانسـىيە-
مىسىر بىرلەشمىسـىنىڭ قوللىشى ۋە 
ئىقتىسـادىي  ھۆكۈمىتىنىـڭ  سـەئۇدى 
جەھەتتـە قوللىشـى ئارقىلىـق ئىشـقا 
ئىقتىسـاد  سـەئۇدىنىڭ  ئاشـتى. 
مىليـارد  تـۆت  قوللىشـى  جەھەتتـە 
دولاردىـن ئېشـىپ كەتكـەن ئىدى. بۇ 
ھەربىـي ئىنقىاب ئىسـامىي جەھەتتە 

قانۇنىيلىققـا موھتـاج بولغـان ئىـدى. 
قارشـى  »تېررورلۇققـا  سـەۋەبتىن  شـۇ 
كـۈرەش قىلىش زۆرۈر« دېگـەن باھانە-
سـەۋەب ئارقىلىـق ھەربىـي ئىنقىـاب 
بىلـەن بىـر سـەپتە تۇرغـان تىنچلىـق 
ھەرىكىتـى لىدىـرى )رەئىسـى( مەھبۇز 
چىقىرىلـدى.  ئوتتۇرىغـا  نەھنـاھ 
تېررورلـۇق  بـۇ  ئەمەلىيەتتـە 
ھەرىكىتىنـى ئېلىـپ بېرىۋاتقىنى 
ئەنـە شـۇ ھەربىيلـەر بولـۇپ، بـۇالر قارا 
كۈنلەرگـە تولغـان 10 يىـل مابەينىـدە 
ئالجىرىيـە خەلقىگـە ئېغىـر تېررورلۇق 
ھەرىكىتـى يۈرگۈزگەن ئىدى. شـۇنداق 
غـەرب  ئالجىرىيىدىكـى  قىلىـپ 
بـۇ  قويۇلغـان  خىزمەتكـە  تەرەپتىـن 
شـۇ  ئەنـە  بىلـەن  ئىسـام  سىياسـىي 
ھەربىي ئىنقىاب قىلغۇچى ئەسـكەرلەر 
قەسەمداشـلىق  ئوتتۇرىسـىدىكى 
فرانسـىيە  ئىتتىپاقداشـلىق  ۋە 
ئاسـتىدا  مۇھاپىزىتـى  ھۆكۈمىتىنىـڭ 

كەلـدى. داۋاملىشـىپ  ھازىرغىچـە 
تۆتىنچـى، يەمـەن غـەرب نوپۇزىدىن 
چىقىـپ كەتكىلى ئـاز قالدى. 1978- 
باشـچىلىقىدىكى  سـالىھ  ئەلـى  يىلـى 
تەييارلىـق  ئىنقىابقـا  ھەربىـي 
قىلىـش ئىشـقا ئاشـتى. بـۇ ئىنقىـاب 
خەلقچىللىققـا ئىگە بولغان ئىسـامىي 
بولـدى.  موھتـاج  قوللىغۇچىارغـا 
تەرەپتىـن  ئامېرىـكا  قولـاش  بۇنـى 
ۋە  سـەئۇدى  يەنـى  ئاشـتى.  ئىشـقا 
پـارس قولتۇقـى دۆلەتلىـرى تەرىپىدىن 
قولـاپ قۇۋۋەتلەنگەن ئىسـاھ قىلىش 
ھەرىكىتـى جامائىتى ئەلى سـالىھنىڭ 
ئاساسـلىق  ھۆكۈمىتىنىـڭ  ھەربىـي 
داۋاماشـتى.  بولـۇپ  ئىتتىپاقدىشـى 
ھەتتاكـى ئەرەب باھارىـدا يەمەن خەلقى 
قوزغىـاڭ  بـۇ  كۆتـۈردى.  قوزغىـاڭ 
غـەرب تەرەپتىن خىزمەتكە سـېلىنغان 
دۆلەتلىرىنىـڭ  قولتۇقـى  پـارس 
ئارقىلىـق  تەشەببۇسنامىسـى 
بېسىقتۇرۇلدى. بۇ تەشەببۇسنامە ئەلى 
سـالىھ ھۆكۈمىتىنىـڭ قانۇنىيلىقىنى 
بۇنـى  كەلتـۈردى.  ئەسـلىگە  قايتـا 
ئەسـلىگە كەلتـۈرۈش ئەلى سـالىھنىڭ 
ئىشـقا  ھادىنـى  )مۇئاۋىنـى(  نائىبـى 
قويـۇش ۋە ھادىينىـڭ ئىتتىپاقدىشـى 
بولغـان ئىسـاھ ھەرىكىتـى ئارقىلىـق 
ئىشـقا ئاشـتى. بـۇ ئىسـاھ ھەرىكىتى 
ئاخىرقـى ھېسـابتا بۈگۈنكـى كۈندىكـى 
رىيـاد ۋە ئەبـۇ زەبىدىكـى قومانـدان ۋە 
)يەنـى  تۈگەشـتى  بىلـەن  ئەمىرلـەر 
سـاتقىن ھۆكۈمەتلەر بىلەن بىرلىشىش 

يولىغـا قـاراپ ماڭـدى(.
)يەنـى  مەغرىـب  بەشـىنچى، 
تۈزۈمـى  پادىشـاھلىق  ماراكەش(تىكـى 
بۇنىـڭ  قالـدى.  تـاس  يىقىلغىلـى 
 -1984 ۋە   -1981 ـــــ  سـەۋەبى 
يىلىدىكـى ئېغىـر بولغان ئىقتىسـادىي 
كرىزىـس ۋە خەلـق نامايىشـى ئىـدى. 
سـولچىل  سوتسـىيال  نامايىشـقا  بـۇ 
قىلغـان  يېتەكچىلىـك  كۈچلىـرى 
ئىسـامچىار   II ھەسـەن  بولـۇپ، 

ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە
)بېشى ئالدىنقى ساندا(

ۋەلجامائەنىـڭ  سـۈننە  ئەھلـى 
ئۆلچىمىـدە كۇفـرى )يەنـى كاپىرلىق( 

تۈرلۈكتـۇر: ئىككـى 
بىرىنچى، دىندىن چىقىرىۋەتكۈچى 

چوڭ كۇفرى
»چـوڭ كۇفـرى« دېگىنىمىـز ـــــ 
ئىمانغـا زىـت كېلىدىغان، ئىسـامنى 
جەھەننەمـدە  ۋە  قىلىدىغـان  بىـكار 
مەڭگۈ قېلىشـنى تەقـەززا قىلىدىغان، 
ئېتىقاد بىلەن بولۇشـىمۇ، سۆز بىلەن 
بولۇشـىمۇ، ئىش-ھەرىكەت ئارقىلىق 
يۈز بىرىشـىمۇ، شـەك ئارقىلىق سادىر 
تـەرك  پەرزلەرنـى  بـەزى  بولۇشـىمۇ، 
ئىتىـش ئارقىلىـق سـادىر بولۇشـىمۇ، 
يۈز ئۆرۈش ئارقىلىق سـادىر بولۇشـىمۇ 
ئارقىلىـق  قىلىـش  تەكەببۇرلـۇق  ۋە 
بولغـان  مۇمكىـن  بولۇشـىمۇ  سـادىر 
نەرسـىلەر »چوڭ كۇفـرى« دېيىلىدۇ.
چـوڭ كۇفـرى بىـر نەچچـە تۈرلۈك 

بولۇپ:
يالغانغـا  ۋە  قىلىـش  ئىنـكار   .1

كۇفرىسـى چىقىرىـش 
ئىنـكار كۇفرىسـى زاھىرىـي )يەنى 
ئېغىـزدا( ۋە باتىنـى )يەنـى قەلبتـە( 
پەيغەمبەرلەرنـى  مەسـىلەن،  بولىـدۇ. 
قىلىـش  ئېتىقـاد  دەپ  »يالغانچـى« 
ھەقىقەتنـى  بەرگـەن  خـەۋەر  ئـۇالر  ۋە 
ئەمەلىيەتكـە  خىـاپ،  »رېئاللىققـا 
ئېتىقـاد  دەپ  كەلمەيـدۇ«  ئۇيغـۇن 
ــــ قەلبتـە ئىنـكار قىلىـش  قىلىـشـ 
كۇفرىسـىدۇر. ئېغىزدا ئىنكار قىلىش 
مەسـىلەن،  دېگەنـدە،  كۇفرىسـى 
»پەيغەمبـەر مۇھەممـەد ملسو هيلع هللا ىلص ھەقىقەتكە 
خىـاپ بىـر نەرسـە ئېلىـپ كەلـدى« 
ياكـى  قىلىـش  دەۋا  ئاغزاكـى  دەپ 
»هللا تعـاىل بىـر نەرسـىنىڭ خاتالىقىنـى 
بىلىـپ تـۇرۇپ ئۇنـى ھـارام قىلىـپ 
قويـدى« ياكـى »ئۇنىـڭ ھاراملىقىنى 
بىلىـپ تـۇرۇپ، ئۇنـى ھـاالل قىلىـپ 
قويدى« دەپ دەۋا قىلىش قاتارلىقار. 
بـۇ خىـل كۇفرىلىققـا هللا تعـاىل رەددىيـە 
بىرىـپ مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوَمـْن َأْظلَـُم ِمَـِّن 
ـا َجـاَءُه أَلَْيَس  افـْتـَـَرى َعلَـى اللَِّ َكـِذًب َأْو َكـذََّب ِبْلَـقِّ َلمَّ
ِلْلَكاِفرِيـَن﴾ »هللاقـا يالغاننـى  ِف َجَهنَّـَم َمثـْـًوى 
چاپلىغـان ياكـى ھـەق كەلگەندە ئۇنى 
زالىـم  ئادەمدىنمـۇ  قىلغـان  ئىنـكار 
ئـادەم بارمـۇ؟ جەھەننەمـدە كاپىرالرغـا 
جـاي يوقمىـدۇ؟ )ئەلۋەتتـە بار(« )سـۈرە 

ئايـەت(.  -68 ئەنكەبـۇت 
2. ھەقنى »راست« دەپ تەستىقاپ 
قىلغىلـى  قوبـۇل  ئۇنـى  تۇرۇقلـۇق، 
تەكەببۇرلـۇق  يەنـى  ئۇنىماسـلىق. 

كۇفرىسـى قىلىـش 
بـۇ دېگەنلىك ــــ رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنى 
تـۇرۇپ،  تونـۇپ  ۋە  بىلىـپ  قەلبىـدە 
ئۇنىڭغا باش ئەگكىلى ئۇنىماسـلىقتۇر. 
كۇفرىسـى  تەكەببۇرلـۇق  خىـل  بـۇ 
بـۇ  ئىپادىلىنىدۇكـى،  ئارقىلىـق  شـۇ 
قىلغـان  سـادىر  كۇفرىلىقنـى  خىـل 
كىشـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص ئېلىـپ كەلگەن 
دىنىنىـڭ،  ئىسـام  ۋەھىينىـڭ، 

تەرەپتىـن  رەببـى  ئـۆز  شـەرىئەتنىڭ 
ئىكەنلىكىنـى  نەرسـە  ھـەق  كەلگـەن 
ھاكاۋۇرلـۇق  لېكىـن  قىلىـدۇ،  ئىقـرار 
ئەھلىنـى  ھـەق  ۋە  ھەقنـى  قىلىـپ 
ملسو هيلع هللا ىلصگـە  رەسـۇلۇلاھ  ئىلمـاي  كۆزگـە 
ئەگىشىشـنى رەت قىلىـدۇ. مەسـىلەن، 
ئوخشـاش.  كاپىرلىقىغـا  ئىبلىسـنىڭ 
چۈنكـى ئىبلىـس هللا تعاىلنىڭ بۇيرۇقىنى 
ئىنـكار قىلمىـدى ۋە ئۇنىڭغـا تانمىدى 
بۇيرۇقىغـا  تعاىلنىـڭ  هللا  لېكىـن 
ئۇنىماسـلىق ۋە تەكەببۇرلـۇق قىلىـش 
ئارقىلىق ھەققە قارشـى تۇردى. هللا تعاىل 
بـۇ ھەقتە مۇنداق دەيـدۇ: ﴿قَالُـوا أَنـُْؤِمـُن َلَك 
َواتَـّبـََعَك اْلَْرَذُلوَن﴾ »ئۇالر: >)ئى نۇھ!( سـاڭا 
تـۆۋەن تەبىقىدىكى ئادەملەر ئەگەشـكەن 
تۇرسـا، سـاڭا بىز ئىمـان ئېيتامدۇق؟< 
دېـدى« )سـۈرە شـۇئەرانىڭ 111- ئايىتـى(.

3. يۈز ئۆرۈش كۇفرىسى
سـادىر  كۇفرىنـى  خىـل  بـۇ 
قەلبـى  ۋە  قۇلىقـى  كىشـى  قىلغـان 
ئېلىـپ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ئارقىلىـق 
كەلگـەن نەرسـىدىن يـۈز ئۆرۈيـدۇ. يەنى 
كەلگـەن شـۇ  ئېلىـپ  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ 
نەرسىنى »راست« دەپ تەستىقلىمايدۇ 
ۋە يالغانغىمۇ چىقارمايدۇ؛ رەسـۇلۇلاھ 
ملسو هيلع هللا ىلص ئېلىپ كەلگەن نەرسـىگە دوستلۇق 
قىلمايـدۇ ۋە دۈشـمەنلىكمۇ قىلمايدۇ؛ 
»ئـاڭاپ  ۋاقىـت  ھېچبىـر  ئۇنىڭغـا 
قاراتمايـدۇ،  ئېتىبارىنـى  دەپ  باقـاي« 
ھەقنـى  قاراتمايـدۇ؛  دىققىتىنىمـۇ 
ئۆگەنمەسـتىن ۋە ئەمـەل قىلماسـتىن 
تاشـاپ قويىـدۇ؛ ھەق سـۆزلىنىدىغان 
ئۆزىنـى  ياكـى  قاچىـدۇ  ئورۇناردىـن 
»يـۈز  كىشـى  بـۇ  مانـا  قاچۇرىـدۇ. 
ئـۆرۈش كۇفرىلىقىنـى سـادىر قىلغـان 
كاپىـر« دېيىلىـدۇ. بـۇ ھەقتـە هللا تعـاىل 
أُنْـِذُروا  ـا  َعمَّ ﴿َوالَِّذيـَن َكَفـُروا  دەيـدۇ:  مۇنـداق 
ئاگاھاندۇرۇلغـان  »كاپىـرالر  ُمْعِرُضـوَن﴾ 
نەرسـىلەردىن يـۈز ئۆرۈگۈچىـدۇر« )سـۈرە 

قىسـمى(. بىـر  ئايەتنىـڭ   -3 ئەھقـاف 
4. شەك كۇفرىسى

سـادىر  كۇفرىلىقنـى  خىـل  بـۇ 
قىلغۇچـى كىشـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
راسـتلىقىغا جەزم قىالمايدۇ ۋە ئۇنىڭ 
قىالمايـدۇ  جـەزم  يالغانچىلىقىغىمـۇ 
ئىشـىدا  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلاھ  بەلكـى 
ئۇنىڭغـا  ۋە  قالىـدۇ  قىلىـپ  شـەك 
قالىـدۇ.  ئىككىلىنىـپ  ئەگىشىشـتە 
ئەسـلىدە مۇسـۇلمان بەندىدىـن تەلـەپ 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  نەرسـە  قىلىنىدىغـان 
رەببـى تەرەپتىـن ئېلىپ كەلگەن بارچە 
تەلتۆكـۈس  مەلۇماتارغـا  ۋە  شـەرىئەت 
»شـەك- ئۇنـى  ۋە  قىلىـش  جـەزم 
ئېتىقـاد  دەپ  ھـەق«  شۈبھىسـىز 
قىلىش، شـۇڭا كىمكى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلص 
ئېلىـپ كەلگەن نەرسـىگە ئەگىشىشـتە 
ئىككىلىنىپ قالسـا ياكى شەكلىنىپ 
ملسو هيلع هللا ىلص  »رەسـۇلۇلاھ  ياكـى  ۋە  قالسـا 
ئېلىـپ كەلگـەن نەرسـە ھەقكە قارشـى 
قالسـا،  دەپ  مۇمكىـن«  بولۇشـىمۇ 
ئۇنداقتـا بۇ كىشـى شەك-شۈبھىسـىز، 
شـەك كۇفرىلىقى بىلـەن كاپىر بولغان 

مۇنـداق  تعـاىل  هللا  ھەقتـە  بـۇ  بولىـدۇ. 
دەيـدۇ: ﴿َأَلْ يَِْتُكـْم نـَبَـأُ الَِّذيـَن ِمـْن قـَْبِلُكـْم قـَـْوِم نُـوٍح 
 ُ اللَّ ِإلَّ  يـَْعَلُمُهـْم  َل  بـَْعِدِهـْم  ِمـْن  َوالَِّذيـَن  َوَثُـوَد  َوَعـاٍد 
َجاَءتـُْهـْم ُرُسـُلُهْم ِبْلبـَيِّنَـاِت فـَـَردُّوا أَْيِديـَُهـْم ِف َأفـَْواِهِهـْم 
َوقَاُلوا ِإنَّ َكَفْرَن ِبَا ُأْرِسْلُتْم ِبِه َوِإنَّ َلِفي َشكٍّ ِمَّا َتْدُعونـََنا 
ِإلَْيِه ُمرِيٍب﴾ »سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن 
نـۇھ ، ئـاد ۋە سـەمۇد قەۋملىرىنىـڭ ۋە 
ئۇالردىـن كېيىـن كەلگـەن، )سـانىنى( 
ئۈممەتلەرنىـڭ  بىلىدىغـان  هللا  پەقـەت 
يەتمىدىمـۇ؟  سـىلەرگە  خەۋىـرى 
مۆجىزىلـەر  پەيغەمبەرلىـرى  ئۇالرغـا 
قوللىـرى  ئـۇالر  كەلـدى،  بىلـەن 
بىلـەن پەيغەمبەرلەرنىـڭ ئېغىزلىرىغـا 
ئۇالرنىـڭ  )يەنـى  قىلىـپ  ئىشـارەت 
كۆرسـىتىپ(:  قىلىشـىنى  سـۈكۈت 
>بىز سـىلەرنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭارنى 
بىـز  قىلىمىـز،  ئىنـكار  ھەقىقەتـەن 
ئىشـقا  قىلىۋاتقـان  دەۋەت  سـىلەر 
ھەقىقەتـەن زور گۇماندىمىـز< دېـدى« 

ئايـەت(.  -9 ئىبراھىـم  )سـۈرە 
مۇناپىقلىـق(  )يەنـى  نىفـاق   .5

ىسـى فر كۇ
ۋە  ئىسـام  ـــــ  دېگىنىمىـز  بـۇ 
قىلىـش،  ئاشـكارا  ياخشـىلىقنى 
يوشـۇرۇش  يامانلىقنـى  ۋە  كۇفـرى 
بەندىنىـڭ  ـــــ  بـۇ  دېگەنلىكتـۇر. 
قارشـى  ئەمىلىگـە  قەلبىنىـڭ 
كېلىشـى، تىـل ئارقىلىـق قەلبىـدە 
قارشـى  ئېتىقادقـا  بولغـان  يوشـۇرۇن 
سـۆز ياكى قىلىقنى ئاشكارىلىشىدۇر. 
سـۆزى  ـــــ  دېگىنىمىـز  »مۇناپىـق« 
سـىرتىغا  ئىچـى  ئەمەلىيىتىگـە، 
زىـت كېلىدىغـان كىشـى بولـۇپ، ئـۇ 
ئىسـامغا بىر ئىشىكتىن كىرىپ يەنە 
كېتىـدۇ؛  چىقىـپ  ئىشـىكتىن  بىـر 
كىرىـپ  ئىمانغـا  ھالەتتـە  ئاشـكارا 
يوشـۇرۇن جەھەتتـە چىقىـپ كېتىدۇ. 
مانـا بۇ »چـوڭ مۇناپىقلىـق«، »چوڭ 
ھەقتـە  بـۇ  ئاتىلىـدۇ.  دەپ  نىفـاق« 
هللا تعـاىل مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوِمـَن النَّـاِس َمـْن 
ِبُْؤِمنِـَي﴾  ُهـْم  َوَمـا  اْلَِخـِر  َوِبْليـَـْوِم  ِبللَِّ  َآَمنَّـا  يـَُقـوُل 
»كىشـىلەر ئارىسـىدا هللاقـا ۋە ئاخىرەت 
بـار،  دېگۈچىلـەر  ئىشـەندۇق  كۈنىگـە 
ھەقىقەتتـە ئـۇالر ئىشـەنمەيدۇ )يەنـى 
دېگىنـى  >ئىشـەندۇق<  ئاغزىـدا 
بىلەن، كۆڭلىدە ئىشـەنمەيدۇ(« )سـۈرە 

ئايـەت(.  -8 بەقـەرە 
)يەنـى  نىفـاق  شـەرىئەتتە 
مۇناپىقلىـق( ئىككـى تۈرلـۈك بولىدۇ: 
)ئېتىقادىـي  نىفـاق  چـوڭ  بىـرى، 
نىفـاق(؛ يەنـە بىـرى، كىچىـك نىفاق. 
دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان »چوڭ نىفاق 
)يەنـى ئېتىقادىـي نىفـاق(« دېگىنىمىز 
ـــــ قەلبتە كۇفرىنى يوشـۇرۇش لېكىن 
ئىماننـى  ئەزالىرىـدا  بـەدەن  ۋە  تىـل 
ئاشـكارا قىلىشـتۇر. بـۇ خىـل تۈردىكى 
نىفاقتىـن ئىمـان بـۇ كىشـىدىن يوقاپ 
كېتىـش ۋە ئـۇ كىشـىنىڭ جەھەننەمدە 
چـوڭ  ئىبـارەت  قېلىشـىدىن  مەڭگـۈ 
چىقىدىغـان  كېلىـپ  كۇفۇردىـن 
 )ئاخىرى 4- بەتتە(نەتىجىلـەر مەيدانغـا كېلىـدۇ. لېكىـن 

ئازابلىنىشـى كاپىردىنمـۇ  مۇناپىقنىـڭ 
مۇناپىـق  چۈنكـى  بولىـدۇ.  قاتتىـق 
شـۇ چـوڭ نىفاقنىـڭ ئۈسـتىدە ئۆلسـە، 
جەھەننەمنىـڭ ئەڭ چوڭقـۇر قاتلىمىدا 

ئازابلىنىـدۇ. 
ۋە  ۋەھىـي  قىلغـان  نازىـل  هللا 
شـەرىئەتنى يالغانغـا چىقىرىـش، ياكى 
هللا نازىل قىلغان شۇ شەرىئەتنىڭ بەزى 
چىقىرىـش،  يالغانغـا  قىسـىملىرىنى 
يالغانچىغـا  ملسو هيلع هللا ىلصنـى  رەسـۇلۇلاھ  ياكـى 
ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلاھ  ياكـى  چىقىرىـش، 
شـەرىئەتنىڭ  كەلگـەن  ئېلىـپ 
بەزىسـىنى يالغانغـا چىقىرىـش، ياكـى 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصگـە ئىتائـەت قىلىشـنى 
»ۋاجىـب« دەپ قارىماسـلىق، ئېتىقاد 
قىلماسـلىق، ياكـى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنى 
ئۆچ كـۆرۈش، ياكى رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ 
دىنىنىـڭ غەلىبـە قىلىپ قېلىشـىنى 
ئۆچ كۆرۈش، ياكى ئىسـام بايرىقىنىڭ 
سۇندۇرۇلۇشـى بىلەن خۇرسـەن بولۇش، 
كۇفـرى  ئوخشـىغان  شـۇنىڭغا  ياكـى 
باشـقىار  ۋە  قەلبىـدە  ئەمەللەرنـى 
يوشـۇرۇن قىلىـش،  كۆرمىگـەن جايـدا 
مۇسـۇلماندەك  مۇسـۇلمانارغا  لېكىـن 
ياكـى  مۇناپىـق«  »چـوڭ  كۆرۈنـۈش 
ياكـى  ۋە  ئەھلـى«  نىفـاق  »چـوڭ 

دېيىلىـدۇ. نىفـاق«  »چـوڭ 
چىقىرىۋەتمەيدىغـان  دىندىـن 

نىفـاق«  »ئەمەلىـي  نىفـاق  كىچىـك 
دېگەنلىـك  بـۇ  بولـۇپ،  دېيىلىدىغـان 
ـــــ كىشـىنىڭ بـەزى پـەرز ئەمەللەردە 
ئىچـى بىلەن سـىرتىنىڭ ئوخشـىماس 
بولۇشىنى كۆرسىتىدۇ. بىر كىشىنىڭ 
يىلتىـزى  ئىماننىـڭ  قەلبىـدە 
مەۋجـۇت، لېكىـن شـۇنداق تۇرۇقلۇق 
مۇناپىقارنىـڭ بەزىبىـر قىلىقلىرىنـى 
قىلىـپ قويىـدۇ. مانـا بۇنداق كىشـى 
دىندىـن چىقىپ كەتمەيدۇ. بۇ كىشـى 
قىلغـان  گۇناھارنـى  باشـقا  خـۇددى 
جەھەننەمـدە  ئوخشاشـا  كىشـىلەرگە 
مەڭگـۈ قالماسـتىن بەلكـى جەھەننەم 
مەسـىلەن،  بولىـدۇ.  دۇچـار  ئازابىغـا 
سـۆزلىگەندە يالغـان سـۆزلەش، ۋەدىگە 
ئامانەتكـە  قىلىـش،  خىاپلىـق 
بىلـەن  باشـقىار  قىلىـش،  خىيانـەت 
بـۇزۇش،  ئېغىزىنـى  قالسـا  ئۇرۇشـۇپ 
قاتتىـق رەزىللىـك قىلىـش، ئەھدىگـە 
ئەمـەل- بـەزى  قىلىـش،  خىيانـەت 
ئىبادەتلـەردە رىيا قىلىش، باشـقىارغا 
ئەمەلىيەتتـە  كۆرۈنـۈپ  دوسـتتەك 
ئۆچمەنلىكنـى  ئۇنىڭغـا  قەلبىـدە 
يوشـۇرۇش ۋە يەنـە شـۇنداقا پەيغەمبەر 
ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ ھەدىسـلىرىدە تىلغا ئېلىنغان 
نىفـاق ئاالمەتلىـرى »كىچىك نىفاق« 

دېيىلىـدۇ.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر
سەككىزىنچى، خاۋارىجالرنىڭ قوشۇمچە ۋە نەپسىي )يەنى پىسخىكا ۋە 

خاراكتېرىگە ئاالقىدار( بولغان شەخسى سۈپەتلىرى
شـۇكى،  بىـرى  سـۈپەتلەرنىڭ  بـۇ 
ئارىسـىدا  كىچىـك،  يېشـى  ئۇالرنىـڭ 
ھۆكـۈم  نادانلىـق  ۋە  بىلمەسـلىك 
سـۈرگەن شـۇنداقا ئۇالرنىڭ سەپلىرى 
توغـرا يولدىكـى ئۆلىماالردىـن خالىـي 
قالغـان. مانـا بـۇ مەزمۇن رەسـۇلۇلاھ 
ياشـلىرى  ـــــ  »خاۋارىجـار  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ: 
كىچىـك...« دېگـەن سـۆزىدىن، يەنـە 
قۇرئـان  »ئـۇالر  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ:  رەسـۇلۇلاھ 
ئۇالرنىـڭ  قۇرئـان  لېكىـن  ئوقۇيـدۇ، 
دېگـەن  ئۆتمەيـدۇ«  ھەلقۇملىرىدىـن 
سـۆزىدىن ئېلىنغـان. بۇ مەزمـۇن يەنە 
رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ: »ئـۇالر قۇرئاننـى 
>پايدىمىزغـا  قۇرئاننـى  ئوقۇيـدۇ، 
ئويلىشـىدۇ،  دەپ  ھۆججـەت< 
ھالبۇكـى، قۇرئـان ئۇالرنىـڭ زىيىنىغا 
سـۆزىدىن  دېگـەن  ھۆججەتتـۇر« 
بولۇشـى  بۇنـداق  مانـا  ئېلىنغـان. 
ئۇالرنىـڭ قۇرئاننى چۈشـەنمىگەنلىكى 
تەلەپ-تەقەززاسـىغا  قۇرئاننىـڭ  ۋە 

بولغـان. قىلمىغانلىقىدىـن  ئەمـەل 
ئۇالرنىـڭ  مەنـە  بـۇ  شـۇنىڭدەك، 
مۇتەشـابىھ ئايەت-ھەدىسلەر كەلگەندە 
ۋە  كېتىشـلىرىدىن  بولـۇپ  ھـاالك 
ئۇالرنىـڭ يامـان ئىش-ھەرىكەتلەرنـى 
قىلىدىغانلىقىدىـن ئېلىنغانـدۇر. بـۇ 
مەنـە يەنـە ئـۇالر ئۆزلىرىنـى »ياخشـى 
ئەمەليەتتـە  دەپ،  قىلـدۇق«  ئىـش 
قىلدىغانلىقلىرىدىـن،  ئىـش  يامـان 
كاپىـرالر  بىرگـە  بىلـەن  شـۇنىڭ 
ئايەتلەرنـى  بولغـان  نازىـل  ھەققىـدە 
مۇئمىنلەرگـە تەتبىقلىغانلىقلىرىدىن 
شـەك- بـۇ  مانـا  ئېلىنغانـدۇر. 
كىشـىلەرنىڭ  نـادان  شۈبھىسـىز 

ئىشـىدۇر.
ــــ ئۇالرنىـڭ  ئىككىنچـى سـۈپەتـ 
ئىكەنلىكـى.  ئەخمـەق  ۋە  نـادان 
ئىـش- ئۆزلىرىنىـڭ  ئۇالرنىـڭ  يەنـى 
نەتىجىلىرىنـى  ھەرىكەتلىرىنىـڭ 

ئاقىۋەتتـە  ۋە  مۆلچەرلىمەيدىغـان 
ۋە  زىيـان  قانـداق  ئۆزلىرىگـە 
كېلىشـىنى  بااليى-ئاپەتلەرنىـڭ 
ۋە  ئەخمـەق  دەرىجىـدە  ئۇقمايدىغـان 
ئەقىلسـىز كىشـىلەر ئىكەنلىكلىرى. 
ئىشـقا  بىـر  ئـۇالر  مەسـىلەن، 
ئۇنـى  ئىلگىـرى  قويۇشـتىن  قـەدەم 
تەكشـۈرۈپ ئېنىقلىمايـدۇ. شۇڭاشـقا 
ۋە  گۇمانـار  شـۈبھاتار،  ئـۇالر 
قارىۋالغـان،  دەپ  »گۇنـاھ«  ئۆزلىـرى 
ئىشـار  ئەمـەس  گۇنـاھ  ئەمەلىيەتتـە 
بولغـان  ھـارام  تۆكـۈش  ئارقىلىـق 
قاننـى تۆكۈشـتىن سـاقانمايدۇ. مانـا 
بۇ سـۈپەت رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ: »ئۇالر 
ئەخمـەق )يەنـى ئەقىللىـرى كىچىك، 
چولتـا(« دېگەن سـۆزىدىن ئېلىنغان. 
»ئىشـنىڭ  ـــــ  دېگـەن  »ئەخمـەق« 
مۆلچەرلىمەيدىغـان  ئاقىۋىتىنـى 

بولىـدۇ. دېگـەن  كىشـى« 
سـۈپىتى  قوشـۇمچە  ئۈچىنچـى 
ـــــ ئۇالرنىـڭ بەلگىسـى چاچلىرىنـى 
ئـۇالر  يەنـى  چۈشۈرۈۋېتىشـتۇر. 

چۈشـۈرۈپ  يىلتىزىدىـن  چاچلىرىنـى 
بـۇ  مانـا  قىلىۋېتىـدۇ.  تاقىربـاش 
ـــــ رەسـۇلۇلاھ ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ: »ئۇالرنىـڭ 
چاچلىرىنـى  ـــــ  ئاالمىتـى 
سـۆزىدىن  دېگـەن  چۈشۈرۈۋېتىشـتۇر« 
زاماندىكـى  )ھازىرقـى  ئېلىنغـان. 
خاۋارىجـار مانـا بۇ قوشـۇمچە سـۈپەتكە 
قىلغانلىقتىـن  دىققـەت  ئاالھىـدە 
قويۇۋېتىشـكەن.  ئـۇزۇن  چاچلىرىنـى 
ئـۇالر: »بىـز خاۋارىجنىـڭ ئاساسـلىق 
ھەرقانچـە  ئۆزىمىـزدە  سـۈپەتلىرىنى 
ھازىرلىغان بولساقمۇ، بىز پەقەت مۇشۇ 
چاچنـى ئـۇزۇن قويۇۋېتىـش ئىشـىنى 
قىلسـاقا، بـۇ ئارقىلىـق خاۋارىجلىق 
ھۆكۈمىدىـن ۋە سـۈپىتىدىن چىقىـپ 
بىزنىـڭ  كىشـىلەر  ۋە  كېتەلەيمىـز 
ئۇقالمـاي  ھالىتىمىزنـى  ھەقىقىـي 
ئويلىغـان.  دەپ  قالىـدۇ«  قايمۇقـۇپ 
ئۇالرنـى  ئىبلىسـنىڭ  ـــــ  بـۇ  مانـا 

قايمۇقتۇرغانلىقىدىنـدۇر.(
سـۈپىتى  قوشـۇمچە  تۆتىنچـى 
ھاكاۋۇرلـۇق  ئەدەپسـىزلىك،  ـــــ 
بـۇ  مانـا  قىلىـش.  بىلەرمەنلىـك  ۋە 

كاتتـا  ئۈممەتنىـڭ  ئۇالرنىـڭ  سـۈپەت 
چـوڭ ئۆلىمالىـرى بولغان سـاھابىلەر 
قىيامەتكىچـە  سـاھابىلەرگە  ۋە 
ئالىمارغـا  كاتتـا  ئەگىشـىدىغان 
تىـل  ۋە  ئەدەپسـىزلىكى  بولغـان 

ئېلىنغانـدۇر. ئۇزىتىشـلىرىدىن 
بەشـىنچى قوشـۇمچە سـۈپىتى ــــ 
تەكەببۇرلـۇق قىلىـش، ھەقنى قوبۇل 
كۆزگـە  كىشـىلەرنى  قىلماسـلىق، 
ئىلماسـلىق ۋە باتىلدا ئاتىكاچىلىق 
ئۇالرنىـڭ  سـۈپەت  بـۇ  مانـا  قىلىـش. 
تـا  تۇرسـىمۇ  بـوپ  قايىـم  ھۆججـەت 
شـۇ  ئۆزلىرىنىـڭ  قـەدەر  ئۆلگەنگـە 
مۇسـتەھكەم  مەنھەجلىرىـدە  باتىـل 
قىلغانلىقىدىـن  جـەڭ  تـۇرۇپ 
ئېلىنغـان سـۈپەتتۇر. ئىمـام غەززالـى 
العابديـن«  »منهـاج  ئۆزىنىـڭ  هللا  رمحـه 
دەيـدۇ:  مۇنـداق  كىتابىـدا  ناملىـق 
بىـر  مىسـالى  »نەپسى-خاھىشـنىڭ 
خاۋارىجنىڭ مىسـالىغا ئوخشـايدۇكى، 
بـۇ خاۋارىـج دىندارلىـق بىلـەن جـەڭ 
قـەدەر  ئۆلتۈرۈلگەنگـە  ئـۇ  قىلىـدۇ. 

قايتمايـدۇ«.  يولىدىـن  ئۆزىنىـڭ 

كەلسـەك،  مەقسـەتكە  دېمـەك، 
سـىزگە  ئوقۇرمـەن!  ھۆرمەتلىـك  ئـى 
سۇنۇلغان مانا بۇ كىتابتىكى يۇقىرىقى 
سۈپەتلەرنىڭ ھەممىسى خاۋارىجارنىڭ 
سـۈپەتلىرى بولۇپ، سـىز ئۆزىڭىزنى بۇ 
سـۈپەتلەرگە توغرىـاپ بېقىـڭ. ئەگـەر 
ئاالمەتلەردىـن  ۋە  سـۈپەت  بـۇ  سـىز 
هللاقـا  بولسـىڭىز،  ئادا-جـۇدا  پـاك، 
بىـر  قانـداق  ئېيتىـڭ.  ھەمدۇ-سـانا 
كىشـى ئۆزىـدە خاۋارىجارنىـڭ يۇقىرىدا 
خىـل  سـەككىز  ئېلىنغـان  تىلغـا 
ئاالمەتلىرىنىـڭ  ۋە  سـۈپەت  ئومۇمىـي 
ھەممىسـىنى تاپقـان بولسـا ۋە تەۋبـە 
يۈرگـەن  قايتمـاي  هللاقـا  قىلمـاي، 
كىشـى شەك-شۈبھىسـىز  بـۇ  بولسـا، 
ئەشـەددىي خاۋارىـج ۋە جەھەننەمنىـڭ 
ئىتلىرىدىـن ھېسـابلىنىدۇ. ئەگـەر ئۇ 
ئېغىزىـدا مىـڭ قېتىـم »مـەن ئەھلى 
تۇرۇۋالسـىمۇ  دەپ  ۋەلجامائـە«  سـۈننە 
ئېتىبارغـا  يـەردە  بـۇ  چۈنكـى  بىـكار. 
ئېلىنىدىغىنى سـۈپەتلەر تېپىلىشتۇر، 
قىلىـپ  دەۋا  ئېغىـزدا  ھەرگىزمـۇ 
قويـۇش ئەمـەس. شـۇڭا قانـداق بىـر 

سـۈپەتلەردىن  يۇقىرىقـى  كىشـىدە 
بىرەرسـى تېپىلسـا، ئۇنداقتا بۇ كىشى 
ۋەلجامائەنىـڭ  سـۈننە  ئەھلـى  »ئـۆزى 
بـۇ  لېكىـن  ئىكـەن،  جۈملىسـىدىن 
سـۈپەتلىرىدىن  خاۋارىجنىـڭ  كىشـىدە 
مەلـۇم بىـر سـۈپەت بـار ئىكـەن« ياكـى 
ئاشـقۇنلۇق  ۋە  خاۋارىجلىـق  »ئـازراق 
بـار ئىكـەن« دېيىلىـدۇ. شـۇ چاغنىڭ 
ئۆزىـدە دەرھـال ئۇ كىشـى ئەنە شـۇ بىر 
تـال سـۈپەت چوڭىيىـپ، كېڭىيىـپ، 
قـارار ئېلىـپ ھەتتاكـى ئـۇ كىشـىنى 
سـۈپەتلىرىگە  قالغـان  خاۋارىجارنىـڭ 
ئۇنـى  بـۇرۇن  بېرىشـتىن  ئېلىـپ 
قۇرۇتـۇپ  داۋاالپ،  يىلتىزىدىـن 
هللا  ۋاجىبتـۇر.  ئالدىرىشـى  تاشاشـقا 
تعـاىل بىزنـى ۋە سـىلەرنى خاۋارىجارنىڭ 
بۇنـداق سـۈپەتلىرى ۋە ئاالمەتلىرىدىن 
جىمـى  ساقلىسـۇن!  پاناھىـدا  ئـۆز 
بىدئـەت  ۋە  ھاۋايى-ھـەۋەس 
ئەھلىنىڭ سـۈپەتلىرىدىن ئۆز پاناھىدا 
دۇئايىمىزنـى  هللا!  ئـى  ساقلىسـۇن! 

)ئامىـن( قىلغىـن!  ئىجابـەت 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

 )ئاخىرى 3- بەتتە(

)بېشى 2- بەتتە(


