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61- سان

ۋە سـەندىن ئىلگىرىكـى )پەيغەمبـەر(
شـېرىك  هللاقـا  سـەن  >ئەگـەر  لەرگـە: 
ئەمىلىـڭ  سـېنىڭ  كەلتۈرسـەڭ، 
ئەلۋەتتـە بىـكار بولـۇپ كېتىدۇ، سـەن 
ئەلۋەتتـە زىيـان تارتقۇچىالردىن بولۇپ 
قىلىنـدى«  ۋەھىـي  قالىسـەن<دەپ 

ئايـەت( )سـۈرە زۇمـەر 65- 
دىندىـن  ئىككىنچـى، 
كۇفـرى كىچىـك  چىقىرىۋەتمىگۈچـى 
ئىماننىـڭ  ــــ  دېگىنىمىـز  بـۇ 
كەلمەيدىغـان  زىـت  يىلتىزىغـا 
ئىماننـى  ئـۇ  بولـۇپ،  كۇفرىلىـق 
ئىماننـى  بەلكـى  بۇزۇۋەتمەسـتىن 
ئاجىزالشـتۇرىدۇ.  ۋە  ناقىسالشـتۇرىدۇ 
كىچىـك كۇفرى بۇ خىـل كۇفرىلىقنى 
سـادىر قىلغۇچى كىشـىدىن »ئىسالم، 
سـۈپەتنى  دېگـەن  مۇسـۇلمانچىلىق« 
كىچىـك  بـۇ  تارتىۋېتەلمەيـدۇ. 
كۇفرىلىقنـى سـادىر قىلغۇچى كىشـى 
قىلمىسـا  تەۋبـە  كۇفرىلىقتىـن  بـۇ 
دۇچـار  ۋەدىسـىگە  ئـازاب  هللانىـڭ 
بولىـدۇ. شـەرىئەتنى نازىـل قىلغۇچى 
زات هللا تعـاىل بەندىلەرنـى بۇ گۇناھالردىن 
ئاگاھالنـدۇرۇش  قاتتىـق  تېخىمـۇ 
تەھدىـت  قاتتىـق  ئۇنىڭغـا  ۋە 
گۇناھالرنـى  بـەزى  ئۈچـۈن  سـېلىش 
»كۇفـرى« دەپ ئاتىـدى. چۈنكـى بـۇ 
سـۈپەتلىرى  كۇفرىلىقنىـڭ  گۇناھـالر 
ھېسـابلىنىدىغان  جۈملىسـىدىن 
بولـۇپ، لېكىـن بـۇ سـۈپەتلەر چوڭ 
يېتىـپ  دەرىجىسـىگە  كۇفرىلىـق 
كىچىـك  خىـل  بـۇ  بارالمايـدۇ. 
كۇفرىلىقـالر ئۇنى سـادىر قىلغۇچى 
مەڭگـۈ  دوزاختـا  كىشـىنىڭ 
هللانىـڭ  بەلكـى  قالدۇرۇلماسـتىن 
ۋەدىسـىگە  جەھەننـەم  ۋە  ئازابىغـا 
ھەقلىـق بولۇشـىنى تەقـەززا قىلىدۇ. 
بۇ خىل كۇفرىلىقنى سـادىر قىلغۇچى 
قىلغۇچىالرنىـڭ  شـاپائەت  كىشـى 
كىچىـك  ئېرىشـەلەيدۇ.  شـاپائىتىگە 
كۇفرىنىڭ مىساللىرىدىن، مەسىلەن، 
نېئمەتكـە كۇفرىلىـق قىلىش، ئېرىگە 
باشـقىالرنىڭ  قىلىـش،  كۇفرىلىـق 
كۇفرىلىـق  ياخشـىلىقىغا  قىلغـان 
باشـقىالرنىڭ  )يەنـى  قىلىـش 
تۇزكورلـۇق  ياخشـىلىقىغا  قىلغـان 
قىلىـش، نانكورلـۇق قىلىـش، ۋاپاغـا 
بىلـەن  مۇسـۇلمان  قىلىـش(،  جاپـا 

بىلـەن  غەيـرى  هللانىـڭ  ئۇرۇشـۇش، 
تەنـە  نەسـەبلەرگە  قىلىـش،  قەسـەم 
پاالنىدىـن  »پاالنـى  )يەنـى  قىلىـش 
باشـقىالرنىڭ  دېگەنـدەك  بولغـان« 
گەپنـى  قىلىدىغـان  تەنـە  نەسـەبىگە 
سـېلىپ  ئـۈن  مىيىتكـە  قىلىـش(، 
ئـۆز  مۇئمىننىـڭ  ۋە  يىغـالش 
قېرىندىشـىغا: »ئـى كاپىر« دېيىشـى 
كىچىـك  ھەممىسـى  قاتارلىقالرنىـڭ 
ھەقتـە  بـۇ  ھېسـابلىنىدۇ.  كۇفـرى 
﴿َوِإْن  دەيـدۇ:  مۇنـداق  وتعـاىل  تبـارك  هللا 
بـَيـْنـَُهَمـا﴾  فََأْصِلُحـوا  اقـْتـَتـَلُـوا  اْلُمْؤِمنِـَن  ِمـَن  طَائَِفتَـاِن 
»ئەگـەر مۇئمىنلەردىـن ئىككـى گۇرۇھ 
ئۇرۇشـۇپ قالسـا، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىنى 
ھۇجـۇرات  )سـۈرە  قويـۇڭالر...«  تـۈزەپ 

قىسـمى(. بىـر  ئايەتنىـڭ   -9
دېگـەن:  مۇنـداق  ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبـەر 
»مۇسـۇلمان بىلـەن تىللىشـىش ــــ 
پاسـىقلىق؛ ئۇنىـڭ بىلەن ئۇرۇشـۇش 
ــــ كۇفرىلىقتـۇر« )بۇخـارى ۋە مۇسـلىم 

توپلىغـان(.
پەيغەمبــەر ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
»ســىلەر مەندىــن )يەنــى مــەن ۋاپــات 
بىر-بىرىــڭالر  بولغاندىــن( كېيىــن 
ئۇرۇشۇپ-سوقۇشــىدىغان  بىلــەن 
كاپىرالرغــا ئايالنمــاڭالر« )بۇخــارى ۋە 

ــان(. ــلىم توپلىغ مۇس
مۇنـداق  يەنـە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
غەيـرى  هللانىـڭ  »كىمكـى  دېگـەن: 
بىلەن قەسـەم قىلىدىكەن، ئۇ شېرىك 
كەلتۈرگەن بولـدى ياكى كاپىر بولغان 

توپلىغـان(.  )تىرمىـزى  بولـدى« 
مۇنــداق  يەنــە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەســۇلۇلالھ 
ئارىســىدا  »كىشــىلەرنىڭ  دېگــەن: 
بولــۇپ،  ئىــش  تۈرلــۈك  ئىككــى 
ــۇ ئىككــى تۈرلــۈك ئىــش  كىشــىلەر ب

بولىــدۇ:  كاپىــر  ســەۋەبلىك 
بىــرى، نەســەبكە تەنــە قىلىــش 
ئاتا-بوۋىســى  >پاالنىنىــڭ  )يەنــى 
پاالنــى< ياكــى >پاالنىنىــڭ ئاتــا-
ــار< دەپ  بوۋىســىنىڭ ئىچىــدە زىنــا ب
باشــقىالرنىڭ نەســەبىنى قارىــالش، 
تەنــە قىلىــش(؛ يەنە بىــرى، مىيىتكە 
)ئىمــام  يىغــالش«  ســېلىپ  ئــۈن 
مۇســلىم توپلىغــان(. رەســۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
ــى »كىچىــك كۇفرىلىــق«  ــا بۇالرن مان

دەپ ئاتىغــان.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(
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ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى ھەققىدە چۈشەنچە

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

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

والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

■ ئافغانىسـتان ئىسـالم ئىمارىتـى 
مۇجاھىدلىرىنىڭ 1- ئايدىن 2- ئايغىچە 
ئېلىـپ بارغان جـەڭ ئەمەلىيەتلىرىنىڭ 

تۆۋەندىكىچە:  نەتىجىسى 
پىدائىيلىـق  قېتىـم  ئـۈچ 
بېرىلغـان؛  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
تاجاۋۇزچـى ئەسـكەرلەردىن 45 نەپىـرى 
ئۆلۈپ، 42 نەپىرى يارىالنغان؛ سـاتقىن 
ئاففـان ئارمىيىسـىدىن 2684 نەپىـرى 
يارىالنغـان؛  نەپىـرى   2288 ئۆلـۈپ، 
ئايروپىـالن  تىكئۇچـار  دانـە  ئىككـى 
ۋە ئىككـى دانـە جاسـۇس ئايروپىالنى 
دانـە   641 چۈشـۈرۈلگەن؛  ئېتىـپ 
ئەسـكىرىي ماشـىنا ۋەيران قىلىنغان؛ 
1464 نەپـەر ئافغان ئەسـكىرى تەسـلىم 
بولغان؛ 138 دانە ئەسكىرىي ماشىنىالر 

ئېلىنغـان. غەنىيمـەت 
كۈنـى   -1 ئاينىـڭ   -3  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
مۇجاھىدلىـرى ھېلماند ۋىاليىتىدىكى 
تاجاۋۇزچـى ئامېرىـكا ئەسـكەرلىرىنىڭ 
شـاۋراب ھـاۋا ئارمىيـە بازىسـىغا قارىتا 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بارغـان، 
بـۇ قېتملىـق ئەمەلىيەت توققـۇز نەپەر 
تەرىپىدىـن  قېرىندىشـىمىز  پىدائىـي 
جۈمـە كۈنى يېرىم كېچىدە باشـالنغان. 
بازىغـا  قېرىنداشـلىرىمىز  مۇجاھىـد 
ئـۈچ تەرەپتىن كىرىـپ، بازا ئىچىدىكى 
تاجاۋۇزچى ئامېرىكا ۋە سـاتقىن ئافغان 
ئەسـكەرلىرى بىلـەن 46 سـائەت جـەڭ 
قىلغان بولۇپ، بازىنىڭ %40ى ۋەيران 
مۇجاھىدلىرىنىـڭ  ئىمـارەت  بولغـان. 
بـۇ قېتىملىـق ئەمەلىيەت نەتىجىسـى 
ھەققىـدە ئېـالن قىلغان ستاتىسـتىكا 

تۆۋەندىكىچـە: نەتىجىسـى 
تاجاۋۇزچى ئامېرىكا ئەسـكەرلىرىدىن 
نەپىـرى   19 ئۆلـۈپ،  نەپىـرى   137
يارىالنغـان؛ سـاتقىن ئافغـان ئارمىيـە  
قىسـىم  ئاالھىـدە  ۋە  ئەسـكىرى 
 260 جەمئىـي  بولـۇپ  ئەسـكەرلىرىدىن 
نەپىـرى ئۆلـۈپ، 73 نەپىـرى يارىالنغان؛ 
ئەسـكىرىي  تۈردىكـى  ھەرخىـل 
قۇتقـۇزۇش  48ى،  ئاپتوموبىلالردىـن 
 M-1117 ،ماشىنىلىرىدىن يەتتىسى
تىپلىق برونېۋىكتىن 19ى، تاجاۋۇزچى 
بىرقانچـە  ئەسـكەرلىرىنىڭ  ئامېرىـكا 
ئافغـان  سـاتقىن  ئايروپىالنلىـرى، 
ئارمىيىسـىنىڭ ئىككـى دانـە تىكئۇچار 
كۆزىتىـش  ئايروپىـالن  ۋە  ئايروپىالنـى 
رادارى پاچاقالنغـان؛ 15 نەپـەر ئۇچقۇچى 
رېمونتچىسـى  ئايروپىـالن  نەپـەر   18 ۋە 
ئۆلتۈرۈلگـەن؛ مـاي ئىسـكىالتلىرىدىن 
ئىسـكىالتى،  سـاقالش  مـاددا  11ى، 
رېمونتخانىسـى،  برونېۋىـك  ۋە  ماشـىنا 
يېقىلغۇ ئىسـكىالتى، بىر  قانچە چىدىر 
ۋە  ئـوق-دورا ئىسـكىالتى  تۇرالغـۇ،  ۋە 
قاتارلىـق  رېمونتخانىسـى  ئايروپىـالن 
ئەسـكىرىي ئورۇنـالر ۋەيـران قىلىنغان.
بـۇ  مۇجاھىدلىرىنىـڭ  ئىمـارەت 
توغرىسـىدا  ئەمەلىيـەت  قېتىملىـق 
تارقاتقـان باياناتىدا، بۇ ئەمەلىيەتنىڭ 
ئامېرىـكا  تاجاۋۇزچـى  يېقىنـدا 
ئەسـكەرلىرىنىڭ بىگۇنـاھ مۇسـۇلمان 
بارغـان  ئېلىـپ  قارىتـا  پۇقراالرغـا 
جـاۋاب  قايتۇرۇلغـان  ھۇجۇملىرىغـا 

قىلىنغـان.  ئېـالن   ئىكەنلىكـى 
كۈنـى   -1 ئاينىـڭ   -3  ■
ئەششـاباب تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرى 
ھۆكۈمـەت  مۇقدىشـۇدىكى   پايتەخـت 
مېھمانخانىسـىغا قارىتـا پىدائىيلىـق 
بـۇ  بارغـان.  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
مېھمانخانىنىـڭ  دەسـلەپتە  ھۇجـۇم 
ئۈچـۈن  ئېچىـش  ئېغىزىنـى  كىرىـش 
بىلـەن  ھۇجۇمـى  بومبـا  ماشـىنا 
ھۇجۇمچـى  ئارقىدىـن  باشـالنغان، 
گۇرۇپپـا ھۇجـۇم قىلىـپ كىرگـەن. بۇ 
ھۇجۇم 24 سـائەت داۋامالشقان بولۇپ، 
ئەسـكەر ۋە مەسـئۇلالردىن جەمئىي 45 
نەپىـرى ئۆلۈپ، 90 نەپىرى يارىالنغان. 
نەپـەر  تـۆت  گۇرۇپپىدىـن  ھۇجۇمچـى 

بولـۇپ،  شـەھىد  قېرىندىشـىمىز 
قالغىنى ساق-سـاالمەت چېكىنگەن.
■ 3- ئاينىـڭ 3- كۈنـى سـۈرىيە 
مۇجاھىدلىـرى الزىقىيـە ۋىاليىتىنىڭ 
تۈركمـەن تېغىدىكـى بەششـار ئەسـەد 
نۇقتىسـىغا  بىـر  ئەسـكەرلىرىنىڭ 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  قارىتـا ھۇجـۇم 
بارغـان، نەتىجىـدە بىر نەپەر ئىرانلىق 
ئىچىگـە  ئـۆز  مەسـئۇلنى  ئەسـكىرىي 
ئەسـكىرى  ئەسـەد  نەپـەر   35 ئالغـان 

ئۆلتۈرۈلگـەن.
■ 3- ئاينىـڭ 6- كۈنـى ئاخبارات 
ۋاسـىتىلىرىدا تارقالغـان خەۋەرلەرگـە 
ئاساسالنغاندا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى 
قىلىۋاتقـان  قەتلـى  مۇسـۇلمانالرنى 
 4152 ھۆكۈمىتىگـە  ئەسـەد  بەششـار 

توننـا گـۈرۈچ ئىئانـە قىلغـان.
■ 3- ئاينىڭ 6- كۈنى جامائىتىمىز 
مۇجاھىدلىـرى ئىككى ھەپتىدىن بۇيان 
داۋاملىشـىۋاتقان ئەسـەد كۈچلىرىنىـڭ 
مۇسـۇلمان  رايونىدىكـى  ئىدلىـب 
خەلقلەرنـى بومباردىمان قىلىشـىغا 
قارىتا بەششـار ئەسـەد ئارمىيىسـىنىڭ 
جۇرىـن ھەربىـي بازىسـىغا تـوپ قورال 

ھۇجۇمـى ئېلىـپ باردى.
■ 3- ئاينىڭ 7- كۈنى ئەششـاباب 
تەشكىالتى مۇجاھىدلىرى سومالىنىڭ 
پايتەختى مۇقدىشـۇدا رەئىس قەسىرىگە 
قارىتـا ماشـىنا بومبـا ھۇجۇمى ئېلىپ 
بارغـان، نەتىجىدە رەئىس قەسـىرىنىڭ 
 15 دېگەنـدە  ئـاز  قوغدىغۇچىلىرىدىـن 

نەپىـرى ئۆلگەن. 
■ 3- ئاينىڭ 8- كۈنى مۇجاھىدالر 
خانتۇمـان  ۋىاليىتىنىـڭ  ھەلـەب 
ئەسـەد  بەششـار  سـېپىدە  ئالدىنقـى 
ئەسـكىرىي  نەپـەر  بىـر  قوشـۇنىنىڭ 
مەسـئۇلىنى قەننـاس قورالـى بىلـەن 

ئۆلتۈرگـەن. ئېتىـپ 
■ 3- ئاينىڭ 10- كۈنى ئېفىئوپىيە 
پايتەختـى ئەددىـس ئەبىبەدىـن كېنىيـە 
ئۇچقـان  قـاراپ  نايرۇبىغـا  پايتەختـى 
»بوئىـن 8-737« تىپلىـق يولۇچىـالر 
ئالتـە  كۆتۈرۈلـۈپ  ھاۋاغـا  ئايروپىالنـى 
مىنۇتتىـن كېيىـن چۈشـۈپ كەتكـەن. 
ۋەقـەدە كانـادا، ئېفىئوپىيـە، ئامېرىـكا، 
فرانسـىيە،  ئىتالىيـە،  خىتـاي، 
گېرمانىيـە،  مىسـىر،  ئەنگلىيـە، 
ھىندىسـتان ۋە سـىلوۋاكىيە قاتارلىـق 
دۆلەتلەردىـن بولۇپ جەمئىـي 157 نەپەر 
يولۇچـى ۋە ئايروپىالن خادىمى ئۆلگەن. 
بىرلەشـكەن  ئارىسـىدا  ئۆلگەنلەرنىـڭ 
نەپـەر   19 تەشـكىالتىنىڭ  دۆلەتلـەر 

بـار ئىكـەن. خىزمەتچىسـىمۇ 
بۇ ۋەقـە 2018- يىلى 10- ئاينىڭ 
ئايروپىـالن  ھىندونېزىيـە  كۈنـى   -29
چۈشـۈپ كېتىش ۋەقەسىدىن كېيىنكى 
»بوئىـن 8-737« تىپلىـق يولۇچىـالر 
ئايروپىالنىنىـڭ يەنـە بىر قېتىم ۋەقەگە 
ھېسـابلىنىدۇ.  بولـۇپ  ئۇچرىشـى 
دۆلەتلەرنىـڭ  ھەرقايسـى  ھادىسـە  بـۇ 
ئايروپىالنالرنىـڭ  تىپتىكـى  مۇشـۇ 
كەلتـۈرۈپ  چەكلىشـىنى  ئۇچۇشـىنى 
قـەدەر  ھازىرغـا  بولـۇپ،  چىقارغـان 
گېرمانىيـە،  ھىندونېزىيـە،  خىتـاي، 
ئامېرىـكا،  ماراكـەش،  ھىندىسـتان، 
ئومـان،  ئاۋسـترالىيە،  سـىنگاپور، 
رۇمىنىيـە،  ئىرېالندىيـە،  ئەنگلىيـە، 
فرانسـىيە، پولشـا، بېلگىيـە، بېرمـۇدا، 
يېڭـى زېلالندىيە، فىجى، قازاقىسـتان، 
قاتارلىـق  جورجىيـە  ئۆزبېكىسـتان، 
دۆلەتلەردىكى ئاۋىئاتسىيە شىركەتلىرى 
ئۆزىدە بار بولغان »بوئىن 737-8« 
ئايروپالنىنـى  يولۇچىـالر  تىپلىـق 
دەرھال ئۇچۇشـتىن توختاتقان. خىتاي 
جەمئىـي 100 دانىگـە يېقىـن »بوئىـن 
ئايروپىالننىـڭ  تىپلىـق   »737-8
بولـۇپ،  چەكلىگـەن  ئۇچۇشـىنى 
ئۇچۇشـى چەكلەنگـەن ئايروپىالنالرنىـڭ 

سـانى جەھەتتـە ئـەڭ كـۆپ ئىكـەن.
كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -3  ■

بـاش  ئىسـرائىلىيىنىڭ  ئاتالمىـش 
مۇنـداق  نىتانياخـۇ  مىنىسـتىرى 
دېگەن: »ئىسـرائىلىيە بولسا يەھۇدىي 
خەلقىنىـڭ دۆلىتـى، ھەرگىزمـۇ شـۇ 
رايونـدا ياشـاۋاتقان ھەممـە پۇقرانىـڭ 
چىقارغـان  بىـز  ئەمـەس.  دۆلىتـى 
>ئىسـرائىليە  قانۇنـى<دا:  >مىللـەت 
بولسـا پەقـەت ۋە پەقەت يەھۇدىيالرنىڭ 

دېيىلگـەن«. دۆلىتـى< 
بـۇ  دۈشـمىنى  هللانىـڭ  بـۇ 
سـۆزلىرى ئارقىلىـق مۇسـۇلمانالرنىڭ 
ئسـالمدىكى  ۋە  قىبلىسـى  بىرىنچـى 
بولغـان  مەسـجىد  ئۇلـۇغ  ئۈچىنچـى 
پەلەسـتىندىن  ئەقسـانى  مەسـجىدۇل 
ئىكەنلىكىنـى  چىقىرىۋەتمەكچـى 

رگـەن. بىلدۈ
كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -3  ■
»شـاھادەت« تـور بېتىـدە تارقاتقان 
يېقىنـدا  دېيىلىشـىچە،  خـەۋەردە 
ھۇسـى  شـابىلالھا  سـومالىنىڭ 
ۋىاليىتىدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر مۇراسىمدا 
40 نەپەر قەبىلە ئاقسـاقىلى ئەششـاباب 
تەشـكىالتى مۇجاھىدلىرىنىڭ ئەمىرى 
شـەيخ ئەبۇ ئۇبەيدۇئەھمانغا مۇجاھىدالر 
بىلـەن بىر سـەپتە تۇرۇپ سـومالىدىكى 
تاجاۋۇزچـى قوشـۇنالرغا قارشـى جىھـاد 

قىلىشـقا بەيئـەت قىلغـان.
■ 3- ئاينىـڭ 12- كۈنى ھەيئەتۇ 
تەھرىـر شـامنىڭ قىزىـل لېنتىلىـق 
گورۇپپىسـى  قىسـىم  ئاالھىـدە 
سـۈرىيىنىڭ ھامـا ۋىاليىتىنىـڭ دىيار 
ماخـاردا يېزىسـىغا جايالشـقان ئەسـەد 
نۇقتىسـىغا  ئىككـى  قوشـۇنلىرىنىڭ 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  قارىتـا ھۇجـۇم 
بارغـان، نەتىجىـدە ئەسـەد ئەسـكىرىدىن 
نەچچىسـى   10 ئۆلـۈپ،  نەپىـرى   25
يارىالنغـان. بۇ نۇقتىالرنىڭ بىرى ئەسـەد 
ئەسـكەرلىرىنىڭ بـاش شـىتابى ئىكەن.
■ 3- ئاينىـڭ 12- كۈنـى »ئىبا« 
خەۋىرگـە  ئاگېنتلىقىنىـڭ  خـەۋەر 
ئاساسـالنغاندا، ھەيئەتـۇ تەھرىـر شـام 
ئىسـتىخبارات  مۇجاھىدلىرىنىـڭ 
ئورگىنى 20 كۈن ئىلگىرى سۈرىيىنىڭ 
مۇجاھىـدالر كونتروللۇقىدىكى رايونالردا 
پارتلىتىـش  قارىتـا  مۇسـۇلمانالرغا 
تـۆت  بېرىۋاتقـان  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
نەپـەر گۇمانلىـق كىشـىنى ئـۆز ئىچىگە 
ئالغان بىر مەخپىي گۇرۇپپىنى تۇتقان. 
قاتتىـق تەكشـۈرۈش نەتىجىسـىدە، بـۇ 
گۇرۇپپىنىـڭ مۇجاھىـدالر رايونىـدا ئـاز 
دېگەنـدە 30 قېتىم پارتلىتىش ھۇجۇمى 
ئاشـكارىالنغان  بارغانلىقـى  ئېلىـپ 
بولۇپ، بۇ پارتلىتىشـالردا 100دىن كۆپ 
مۇسـۇلمان قـازا قىلغـان ۋە يارىالنغان 

ئىكەن.
رۇس  سـۈرىيىدىكى  گۇرۇپپـا  بـۇ 
قىلىۋاتقـان  كونتـرول  ئارمىيىسـى 
بازىسـى  ئارمىيـە  ھـاۋا  ھۇمەيمىـن 
ئۈچۈن بىۋاسـىتە جاسۇسلۇق خىزمىتى 
قىلىدىكەن. بۇ گۇرۇپپىنىڭ تۇتۇلۇشـى 
مۇجاھىـدالر رايونلىرىدا ئامانلىقنى 
رۇسـىيە  تىرىشـىۋاتقان  بۇزۇشـقا 
ئارمىيىسـى ئۈچـۈن چـوڭ بىـر زەربـە 
ھېسـابلىنىدۇ. شۇ سـەۋەبتىن بۇ خەۋەر 
تارقىلىـپ بىـر كـۈن كېيىن رۇسـىيە 
ھـاۋا ئارمىيىسـى ئىدلىـب مەركىزىـي 
بومباردىمـان  قاتتىـق  تۈرمىسـىنى 
قىلىپ ئىسـپاتنى يوقاتماقچى بولغان.

َعـْن نـَُعْيـِم بْـِن َهَّـاٍر، َأنَّ رَُجـال َجـاَء ِإىَل النَّـِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
فـََقـاَل: »َأيُّ الشُّـَهَداِء َأْفَضـُل؟« قَـاَل: »الَِّذيـَن يـَْلَقـْوَن 
اْلَقـْوَم ِف الصَّـفِّ فَـال يـَْلِفتُـوَن ُوُجوَهُهـْم َحـىَّ يـُْقتـَلُـوا، 
ُأولَئِـَك يـَتـََلبَّطُـوَن ِف اْلغُـَرِف اْلُعـال ِمـَن اْلَنَّـِة، َيْضَحـُك 
َمْوِطـٍن  ِف  َعْبـٍد  ِإىَل  رَبُـَّك  َضِحـَك  َوِإَذا  رَبُـَّك،  ِإلَْيِهـْم 
فَـال ِحَسـاَب َعَلْيـِه« )روى اإلمـام أمحـد، وأبـو يعـال، وتـران، 

األلبـاين(. وصححـه 
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

هللا  رضـي  ھەممـار  ئىبنـى  نۇئەيـم 
بىـر  قىلىنىدۇكـى،  نەقىـل  عنهدىـن 
يېنىغـا  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ  رەسـۇلۇلالھ  كىشـى 

كېلىـپ: »شـەھىدلەرنىڭ قايسىسـى 
سـورىغانىدى،  دەپ  ئـەۋزەل؟« 
»ئـۇرۇش  ئۇنىڭغـا:  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسـۇلۇلالھ 
ئۇچراشـقان،  كاپىرالرغـا  سـېپىدە 
ئاندىـن يۈزىنـى ئارقىغـا بۇرىماسـتىن 
مۇسـتەھكەم  قـەدەر  ئۆلتۈرۈلگەنگـە 
تۇرغـان كىشـىلەر ئـەڭ ئـەۋزەل. ئەنـە 
شـۇالر جەننەتنىڭ ئالىي ھۇجرىلىرىدا 
كۈلـۈپ  رەببىـڭ  ئۇالرغـا  بولىـدۇ. 
قارايـدۇ. ئەگـەر رەببىـڭ قانـداق بىـر 
ئادەمگـە، قانـداق بىر ئورۇنـدا كۈلگەن 
بولسـا، ئـۇ بەندىدىـن پەقـەت ھېسـاب 

ئېلىنمايـدۇ« دېدى )ئەھمـەد، ئەبۇ يەئال، 
»سـەھىھ«  ئەلبانـى  توپلىغـان،  تەبرانـى 

دېگـەن(.
ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچى، ساھابىلەرنىڭ ئاخىرەتلىك 
بەسلىشـىدىغانلىقى،  ئىشـالردا 
بولسـا  ئىشـالردا  دۇنيالىـق  ئەممـا 

بەسلەشـمەيدىغانلىقى.
سـاھابىلەرنىڭ  ئىككىنچـى، 
شـەھىدلىككە بولغان ئىنتىلىشىنىڭ 

بـەك كۈچلـۈك ئىكەنلىكـى.
سـاھابىلەرنىڭ  ئۈچىنچـى، 
يۇقىـرى  ئىچىدىمـۇ  شـەھىدلىك 
مەرتىۋىدىكى شـەھىدلىككە ئېرىشىش 
تىرىشـىدىغانلىقى. قاتتىـق  ئۈچـۈن 
ئۆزىگـە  تعاىلنىـڭ  هللا  تۆتىنچـى، 
اليىـق رەۋىشـتە كۈلـۈش سـۈپىتىنىڭ 

بارلىقـى.
بەشـىنچى، شـەھىدلەرنىڭمۇ بىر-
بىرىدىن مەرتىۋىدە پەرقلىنىدىغانلىقى، 

بىرخىـل  ھەممىسـىنىڭ  ئۇالرنىـڭ 
مەرتىۋىـدە ئەمـەس ئىكەنلىكـى.

بىلـەن  دۈشـمەن  ئالتىنچـى، 
ۋە  تـۇرۇش  ئۇچراشـقاندا مۇسـتەھكەم 
دۈشـمەنگە ئىنغىماس بولۇپ بېسـىپ 
كاتتـا  پەزىلىتىنىـڭ  كىرىشـنىڭ 

. نلىكـى ئىكە
قانچـە  ئىرادىسـى  يەتتىنچـى، 
راسـتچىل، نىيىتـى قانچـە دۇرۇس ۋە 
سـەمىمىي بولسـا، سـاۋابنىڭ شـۇنچە 
ماڭىدىغانلىقـى. يۇقىرىـالپ  ھەسسـە 

َعْن َأِب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسـوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: »َما يَُِد 
َأَحدُُكـْم َمـسَّ  اْلَقْتـِل، ِإلَّ َكَمـا يَِـُد  ِمـْن َمـسِّ  الشَّـِهيُد 
اْلَقْرَصـِة« )روى اإلمـام أمحـد، والرتمـذي، والنسـائي، وابـن ماجة، 

وابـن حبـان، والبيهقـي، وصححـه الرتمـذي، وصححـه األلبـاين(.
ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى

ئەبـۇ ھۇرەيرە رضـي هللا عنهدىن نەقىل 
قىلىنىدۇكى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص مۇنداق 
ئۆلتۈرۈلگەنـدە  »شـەھىد  دېگـەن: 
پەقـەت چۈمۈلـە چاققانچىلىـك ئاغرىق 

تىرمىـزى،  )ئەھمـەد،  قىلىـدۇ«  ھېـس 
نەسـائى، ئىبنـى ماجـە، ئىبنـى ھەببـان ۋە 
بەيھەقـى توپلىغـان، تىرمىـزى ۋە ئەلبانـى 

دېگـەن(. »سـەھىھ« 
ھەدىسىن ئېلىنغان پايدىالر

بىرىنچـــى، هللا يولىـــدا شـــەھىد 
بولۇشـــنىڭ پەزىلىتىنىـــڭ يۇقىـــرى 

ئىكەنلىكـــى.
ئىككىنچى، ئۆلۈم سەكراتلىرىدىن 
يولىـدا  هللا  ئەنسىرىمەسـتىن، 
ئۆلتۈرۈلۈشـكە قىزىقىـش كېرەكلىكى.
شـەھىدلىكنىڭ  ئۈچىنچـى، 
پەزىلىتى ھەققىدە مۇشـۇ ھەدىسـتىكى 
»شـەھىد ئۆلتۈرۈلگەندە پەقەت چۈمۈلە 
چاققانچىلىـك ئاغرىـق ھېس قىلىدۇ« 
پەزىلـەت  باشـقا  پەزىلەتتىـن  دېگـەن 
مۇشـۇنىڭ  تەقدىردىمـۇ،  بولمىغـان 
پەزىلىتىگـە  شـەھىدلىكنىڭ  ئـۆزى 

ئىكەنلىكـى. يېتەرلىـك 

ئۈچىنچى ئاساس: ئەھلى سۈننە ۋەلجامائەنىڭ تەكفىر مەسىلىسىگە تۇتقان مەيدانى
)بېشى ئالدىنقى ساندا(

6. تىلـالش ۋە مەسـخىرە قىلىـش 
كۇفرىسى

بۇ دېگىنىمىز ـــ ئىسالم دىنىنىڭ 
ئالىم ۋە ئاۋام مۇسـۇلمانالر ھەممىسـى 
بىلىدىغـان ۋە بىلىشـى زۆرۈر بولغـان 
قىلىـش  مەسـخىرە  قىسـىملىرىنى 
ياكـى كەمسـىتىش ۋە ياكـى تىلـالش 
قاتارلىقـالر بولۇپ، بۇ ئىشـنى قىلغان 
قىلىـپ  چاقچـاق  مەيلـى  كىشـى 
ئوينىشـىپ  ياكـى  بولسـۇن،  قىلغـان 
كاپىرالرغـا  ياكـى  بولسـۇن،  قىلغـان 
ياخشـىچاق  ۋە  كۆرۈنـۈش  ياخشـى 
قىلغـان  مەقسـىتىدە  بولـۇش 
ئۇرۇشـۇپ  ئۆزئـارا  ياكـى  بولسـۇن، 
ياكـى  بولسـۇن،  قىلغـان  قالغانـدا 
غەزەپلەنگەندە قىلغان بولسـۇن، پۈتۈن 
ئالىملىـرى،  ئىماملىـرى،  شـەرىئەت 
بۇنـداق  ھەممىسـى  مۇجتەھىدلىـرى 
كاپىـر  قىلغۇچىنىـڭ  سـادىر  ئىشـنى 
ئىكەنلىكىگـە ئىتتىپاققـا كەلگەندۇر. 
بۇنىڭغـا هللا تعاىلنىـڭ تۆۋەندىكـى سـۆزى 
َـا ُكنَّـا َنُـوُض  دەلىلـدۇر: ﴿َولَئِـْن َسـأَْلتـَُهْم لَيـَُقولُـنَّ ِإنَّ
َتْسـتـَْهزُِئوَن۞  َوَرُسـوِلِه ُكنـْتُـْم  َوَآَيتِـِه  َأِبللَِّ  قُـْل  َونـَْلَعـُب 
َعـْن  نـَْعـُف  ِإْن  ِإميَاِنُكـْم  بـَْعـَد  قَـْد َكَفـْرُتْ  تـَْعتَـِذُروا  َل 
ُمْرِِمـَن۞﴾  ِبَنَـُّهـْم َكانُـوا  طَائَِفـًة  نـَُعـذِّْب  ِمْنُكـْم  طَائَِفـٍة 
سـەن  ئەگـەر  مۇھەممـەد!(  »)ئـى 
قىلغانلىقىنـى(  )مەسـخىرە  ئۇالرنىـڭ 
)راسـت  >بىـز  ئـۇالر:  سورىسـاڭ، 
ئەمـەس(، پەقـەت ئىچ پۇشـۇقى قىلىپ 
دەيـدۇ.  قويـدۇق<  دەپ  ئوينىشـىپ 
هللانىـڭ  >سـىلەر  مۇناپىقالرغـا(  )بـۇ 
دىنىنـى، هللانىـڭ ئايەتلىرىنـى )يەنـى 
كىتابىنـى( ۋە هللانىـڭ پەيغەمبىرىنـى 
دېگىـن  قىلدىڭالرمـۇ؟<  مەسـخىرە 

قەسـەم  )يالغـان  سـىلەر   .]65[
سـىلەر  ئېيتمـاڭالر،  ئـۆزرە  ئىچىـپ( 
كېيىـن،  ئېيتقىنىڭالردىـن  ئىمـان 
)پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلىش بىلەن( 
بىـر  سـىلەردىن  بولـدۇڭالر،  كاپىـر 
گۇرۇھنى )راست تەۋبە قىلغانلىقلىرى 
بىـر  يەنـە  قىلسـاق،  ئەپـۇ  ئۈچـۈن( 
بولغانلىقلىـرى  گۇناھـكار  گۇرۇھنـى 
)يەنـى مۇناپىقلىـق بىلـەن گۇناھنـى 
ئۈچـۈن  داۋامالشـتۇرغانلىقلىرى( 
جازااليمىـز ]66[« )سـۈرە تەۋبـە 65- ۋە 

ئايـەت(.  -66
7. ئۆچ كۆرۈش كۇفرىسى

ـــ ئىسـالم دىنىنى  بـۇ دېگەنلىـكـ 
ئـۆچ كـۆرۈش، ياكى ئىسـالمنىڭ بىرەر 
ياكـى  كـۆرۈش،  ئـۆچ  ئەھكاملىرىنـى 
هللانىـڭ شـەرىئىتىدىن بىرەر نەرسـىنى 
ئـۆچ كـۆرۈش، ياكـى هللا نازىـل قىلغان 
نەرسىدىن بىرەر نەرسىنى ئۆچ كۆرۈش، 
ئـۆچ  پەيغەمبىرىنـى  ئىسـالم  ياكـى 
كـۆرۈش، ياكـى ئـۇ پەيغەمبـەر ئېلىـپ 
كـۆرۈش،  ئـۆچ  شـەرىئەتنى  كەلگـەن 
قىسـمىنى  بىـر  شـەرىئەتنىڭ  ياكـى 
ئـۆچ كـۆرۈش، ياكـى شـەرىئەتنىڭ بىر 
بوپتىكـەن«  »بولمىسـا  قىسـمىنى 
پۈتـۈن  ياكـى  قىلىـش،  ئـارزۇ  دەپ 
ـــ دىننىڭ  ئىسـالم ئالىملىـرى: »بـۇـ 
قاتارىدىـن« دەپ ئىتتىپاققـا كەلگـەن 
بىـرەر دىنىـي ئەھكامنـى ئـۆچ كۆرۈش 
مەسـىلەن،  )يەنـى  دېگەنلىكتـۇر. 
يولغـا  تۈزۈمىنىـڭ  خوتۇنلـۇق  كـۆپ 
دۇرۇس  ئۇنىـڭ  ۋە  قويۇلغانلىقـى 
يامـان  كـۆرۈش،  ئـۆچ  ئىكەنلىكىنـى 
كـۆرۈش ــــ چـوڭ كۇفرىـدۇر. لېكىـن 
بەلكـى: »تەسـلىم  ئـۆچ كۆرمەسـتىن 

بولدۇم، هللانىڭ چۈشـۈرگەن ھۆكۈمىنى 
ئەمـەس،  ھەددىـم  كۆرۈشـكە  ئـۆچ 
ھەققىـم  كەلمەسـلىككە  ئۇنىڭغـا 
ئېرىگـە  ئەممـا  تـۇرۇپ،  دەپ  يـوق« 
»ئالمىغـان  قىلىـپ:  كۈندەشـلىك 
بولسـىڭىز بوالتتـى، مەن پەقەت سـەۋر 
ئـۆچ  تەبىئىـي  دەپ  قىاللمايتتىـم« 
كۇفرىلىـق  بولسـا،  قالغـان  كـۆرۈپ 
ئەمەس ھـەم گۇناھمۇ ئەمەس(. بۇنىڭ 
ُ فََأْحَبَط  دەلىلـى: ﴿َذلِـَك ِبَنَـُّهـْم َكرُِهـوا َما أَنـْـَزَل اللَّ
ئۈچۈندۇركـى،  شـۇنىڭ  »بـۇ  َأْعَماَلُـْم﴾ 
ئـۇالر هللا نازىل قىلغـان كىتابنى )يەنى 
بىلـەن،  كـۆرۈش  يامـان  قۇرئاننـى( 
بەربـات  ئەمەللىرىنـى  ئۆزلىرىنىـڭ 
ئايـەت(.  -9 مۇھەممـەد  )سـۈرە  قىلـدى« 
يۇقىرىقى يەتتـە تۈرلۈك كۇفرىلىق 
كاپىرلىقـالر  ئوخشـىغان  شـۇنىڭغا  ۋە 
بولسـا  سـادىر  كىشـىدە  بىـر  قانـداق 
كۇفرىلىقنىـڭ  شـۇ  كىشـى  ئـۇ  ۋە 
بولسـا،  بولغـان  ۋاپـات  ئۈسـتىدە 
ئۇنداقتـا بـۇ كۇفرىلىقالر ئۇ كىشـىنىڭ 
قېلىشـىنى  مەڭگـۈ  جەھەننەمـدە 
پۈتـۈن  ئۇنىـڭ  ۋە  قىلىـدۇ  تەقـەززا 
بـۇ  چىقىرىـدۇ.  يوققـا  ئەمەللىرىنـى 
ھەقتـە هللا تعـاىل مۇنداق دەيدۇ: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن 
َجَهنَّـَم  َنِر  ِف  َواْلُمْشـرِِكَن  اْلِكتَـاِب  َأْهـِل  ِمـْن  َكَفـُروا 
»ئەھلـى  اْلَرِيَـِّة﴾  َشـرُّ  ُهـْم  ُأولَئِـَك  ِفيَهـا  َخاِلِديـَن 
كاپىـر  مۇشـرىكالردىن  ۋە  كىتابتىـن 
بولغانـالر ھەقىقەتـەن دوزاخقـا كىرىدۇ، 
شـۇالر  ئەنـە  قالىـدۇ.  مەڭگـۈ  دوزاختـا 
)سـۈرە  يامىنىـدۇر«  مەخلۇقاتالرنىـڭ 

ئايـەت(.  -6 بەييىنـە 
هللا تعـاىل يەنـە مۇنـداق دەيـدۇ: ﴿َوَلَقـْد 
َأْشـرَْكَت  لَئِـْن  قـَْبِلـَك  ِمـْن  الَِّذيـَن  َوِإىَل  ِإلَْيـَك  ُأوِحـَي 
لََيْحَبطَـنَّ َعَملُـَك َولََتُكونَـنَّ ِمـَن اْلَاِسـرِيَن﴾ »سـاڭا 

سەبىيلەر سەھىپىسى

بۇنىڭ  قالىمىز.  توپلىشىپ  يەرگە 
بىزنىڭ  پىستىرمىدا  يوق.  پايدىسى 
بولغانلىقى  ئاز  دۈشمەندىن  سانىمىز 
كەڭرى  تۇرۇپ  يېيىلىپ  ئۈچۈن، 
ھالەتتە  تۇتااليدىغان  ئوققا  دائىرىنى 
بۇنداق  كېرەك.  ئورۇنلىشىشىمىز 
پىستىرمىنى  تاللىساق،  ئورۇننى  تار 
دۈشمەننىڭ  بىز  باشلىغاندا 
تۇتالماي  ئوققا  تەڭال  ھەممىسىنى 
قىسمىنى  بىر  ئۇالرنىڭ  قالىمىز. 
بىزنى  قالغانلىرى  تۇتساق،  ئوققا 
ئوققا تۇتىدۇ. بىز بىر تۈركۈم دۈشمەن 
يەنە  بىزگە  ئېتىشىۋاتساق،  بىلەن 
باشقا بىر تۈركۈم دۈشمەن ئوق ئاتسا، 
ئوق  ئېتىۋاتقانالرغا  ئوق  بىزگە 
بەلكىم  بولمىسا،  ئادەم  ئاتىدىغانغا 
كۆتۈرەلمەسلىكىمىز  بېشىمىزنىمۇ 
يان  دۈشمەن  ئەھۋالدا  بۇ  مۇمكىن. 
ئوققا  بىزنى  ئۆتۈپ  تەرىپىمىزگە 
ئايلىنىپ  ئارقىمىزغا  ياكى  تۇتۇشى 

مۇمكىن. ئۆتۈشى 
پىستىرما بۇنداق بولسا بولمايدۇ، 
كۆپ  ھەققىدە  ئۇالر  بىز  چۈنكى 
مەلۇماتالرنى ئالدۇق. ئۇالردىن بۇرۇن 
كېلىپ ئورۇنالشتۇق، ئۇالر خاتىرجەم 
باشتا  تۇيۇقسىزال  بىز  ماڭغاندا 
يەنە  تۇرۇپ  شۇنداق  تۇتتۇق.  ئوققا 
بېشىمىزنى كۆتۈرەلمەس ھالغا چۈشۈپ 
قېلىپ، دۈشمەننى پىستىرما قىلىمىز 
دەپ ئۆزىمىز مۇھاسىرىدە قالساق، بۇ 

شۇڭالشقا  قالىدۇ.  بولماي  پىستىرما 
بەك  نۇقتىغا  بۇ  تاللىغاندا  ئورۇن 

كېرەك. قىلىشىمىز  دىققەت 
قواليلىق،  بىزگە  تۆتىنچـــى، 
دۈشمەن  ۋە  قواليسىز  دۈشمەنگە 

ئورۇن. ئويلىمىغان 
پىستىرمىنى دۈشمەن ئويلىمىغان 
ئورۇنغا قويىمىز دېسەك، دۈشمەننىڭ 
ياخشى،  قويساق  ئىچىدە  چېگراسـى 
چېگـراسىنى  ئۆز  دۈشمەن  چۈنكى 
بىخەتەر دەپ، پىستىرمىدا قېلىشىنى 
بەخىرامان  كەلتۈرمەي  خىيالىغىمۇ 
قايتىش  دۈشمەننىڭ  ياكى  يۈرىدۇ، 
بولىدۇ.  ئورۇنالشتۇرساقمۇ  يولىغا 
چېكىنىـۋاتقاندا  قوشۇن  چۈنكى، 
نىسبەتەن بىخۇد ھالەتتە يول يۈرىدۇ.
پىيادە  دۈشمەننىڭ  بەشـىنچى، 
ماشىنا  ياكى  بولسۇن  ئەسكەرلىرى 
سۈرئـەتنى  بولسۇن،  قىسىملىرى 
مېڭىش  ۋە  ماڭىدىغان  ئاستىلىتىپ 

ئورۇن. بولغان  قىيىن 
ئايلىنىپ  دۈشمەن  ئالتىنچـى، 
زەربە  تەرىپىمىزدىـن  ئارقا  كېلىپ 
قورشىۋالىدىغان  بىرەلمەيدىغان، 
بولسىمۇ  ياكى  بولمىغان  يولى 
ئۇالرنىڭ  بىز  كېلەلەيدىغان،  تەستە 
تۇرااليدىغان  كۆرۈپ  كېلىۋاتقىنىنى 

ئورۇن.
بىخەتەر  بىزنىڭ  يەتتىنچـى، 
چېكىنىش يولىمىز بار بولغان ئورۇن.
ئېلىپ  نۇقتىسىدىن  سەۋەب 
ئوڭۇشلۇق  پىستىرمىنىڭ  ئېيتقاندا، 
بولۇشى، پىستىرما قىلىدىغان ئورۇن 
يۇقىرىقى شەرتلەرگە ئۇيغۇن بولغاندىن 

باشقا يەنە بۇ ئۈچ ئىشقا باغلىق: 
تەرتىپ  ياخشى  بۇرادەرلەرنى   .1
ئورۇنالشتۇرۇش(.  )ياخشى  قىلىش 
2. قورالالرنى مۇۋاپىق تالالش. 

3. تۇيۇقسىز زەربە بىرىش. 
ئەمىر-قوماندانالر مۇشۇالرغا ياخشى 
دىققەت قىلىشى كېرەك. بىرەر ئورۇنغا 
ئادەم ئەۋەتكەندە شۇ يەردىكى دۈشمەن 
ئارىلىقىمىزنىڭ  بىزنىڭ  بىلەن 
مۇساپىسىگە ماس قورالالرنى تاقىتىنىڭ 
ياخشى،  بەرسە  تەييارالپ  يېتىشىچە 
تاقىتى يەتمىگەننى هللامۇ سورىمايدىغۇ!؟

تاللىمىساق،  ياخشى  قورالنى 
ئورۇنالشتۇرمىساق،  ياخشى  ئادەمنى 
بىزگە  بولماي  ئوڭۇشلۇق  پىستىرما 
تاالپەت يېتىپ قېلىشى مۇمكىن، تاالپەت 
پىستىرمىنىڭ  تەقدىردىمۇ  يەتمىگەن 

بولمايدۇ. پايدىسى 
پىسـتىرما قىلىش ئۈچۈن دۈشـمەن 
قىلماقچـى  پىسـتىرما  ۋە  ھەققىـدە 
كۆپـرەك  ھەققىـدە  ئـورۇن  بولغـان 

كېـرەك ئېلىـش  مەلۇمـات 
ئادەم  قانچىلىك  پىستىرمىغا 
ئاپىرىش،  قايسى قورالالرنى ئىشلىتىش، 
پىالنالش  ئورۇنالشتۇرۇشنى  قەيەرگە 
ئۈچۈن چوقۇم دۈشمەن ھەققىدە كۆپرەك 
كېلىدۇ.  توغرا  ئىگىلەشـكە  مەلۇمات 
يولدىن  قايسى  دۈشمەن  مەسىلەن، 
ماڭىدۇ، سائەت قانچىدە قايتىدۇ، سانى 
ماشىنىدىمۇ،  ياكى  پىيادىمۇ  قانچە، 
ئادەتتىكى  )يەنى  دۈشمەن  قانداق  ئۇ 
ئەسكەرمۇ  ئاالھىدە  ياكى  ئەسكەرمۇ 
دېگەندەك  باشـلىقمۇ...(  ياكى  ۋە 
ئىگىلـەش  ئېنىق  مەلۇماتالرنى 
كېرەك. ئۇندىن باشقا، بىز پىستىرما 
تۈزۈلۈشى  يەرنىڭ  بولغان  قويماقچى 
ئىگە  مەلۇماتقا  ياخشى  توغرىلىقمـۇ 
پىستىرمىغا  كېرەك.  بولۇشىمىز 
مۇشۇ  قورالالرنى  ۋە  ئادەم  كېرەكلىك 

تالاليمىز. ئاساسەن  مەلۇماتالرغا 
ئىشلىتىشتە،  ئادەم  پىستىرمىغا 
پىستىرما  سانىغا،  دۈشمەننىڭ 
شەكلى  يەر  ئورۇننىڭ  قىلىدىغان 

ھالىتىگە ھەم ئۆزىمىزنىڭ ئەھۋالىغا 
ياكى  ئازايتىمىز  سانىمىزنى  قاراپ 
دۈشمەننىڭ  مەسىلەن،  كۆپەيتىمىز. 
سانى كۆپ، بىز ئورۇنالشماقچى بولغان 
ئورۇن كەڭرى، چېكىنىدىغان يولىمىز 
ياخشى، ئارىمىزدا تەجرىبىلىك كونىالر 
كۆپ بولسا، ئازراق بارساقمۇ بولىدۇ. ئەگەر 
دۈشمەننىڭ سانى كۆپ، كۆپىنچىمىز 
چېكىنىـش  يېڭى،  ھەممىمىز  ياكى 
كۆپرەك  بولسا،  تەس  سەل  يولىمىز 
ئورۇنالشماقچى  يەنە  لېكىن  بارىمىز. 
كەڭ-تارلىقى،  ئورۇننىڭ  بولغان 
يوشۇرۇنۇشقا ئەپلىك ياكى ئەمەسلىكىگە 
تەڭشىسەك  مۇۋاپىق  سانىمىزنى  قاراپ 
ھەددىدىن  سانىمىزنى  لېكىن  بولىدۇ. 
كېرەك.  كۆپەيتىۋەتمەسلىكىمىز  زىيادە 
قاتتىق  دۈشمەنگە  پىستىرمىدا  چۈنكى 
چېكىنىش  تېز  بىخەتەر،  بېرىپ،  زەربە 
كېرەك.  بولۇشىمىز  يوشۇرۇن  ئۈچۈن 
يـوشۇرۇنۇشقا  كەتسە،  بولۇپ  كۆپ  ئادەم 
يېتىدۇ.  تەسىر  چېكىنىشكە  تېز  ۋە 
ھەم  بولۇش،  يـوشۇرۇن  ھەم  چۈنكى، 
تۇيۇقسىز بولۇش پىستىرمىنىڭ تەلىپى 

ئاالھىدىلىكى.  ۋە 
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 3- بەتتە(

تېپىشـماقالرنى  تۆۋەندىكـى   .1
قېنـى كىم تېز ھـەم توغرا تاپااليدۇ؟

بىرىنچى تېپىشماق 
ئاتقا مىنمەس، ياياق يۈرمەس،

بۇرنى بىر، قۇلىقى كىر.
ئىككىنچى تېپىشماق

تـاغ،  ئۈسـتىمۇ  تـاغ،  ئاسـتىمۇ 
ئېدىـر. مەخمـەل  ئوتتۇرىسـى 

ئالدىنقى ساندىكى تېپىشماقالرنىڭ 
جاۋابى:

1. تاشپاقا.
2. تۇخۇم.
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ئىران ۋاشـىنگتون بىلـەن بولغان 
توقۇنۇشـنى كۈچەيتىشـتە ۋە ئۇنىڭغـا 
تۆۋەندىكـى  قىلىشـتا  ئېـالن  جـەڭ 
ئىككـى ئاساسـىي ئىشـقا تايىنىـدۇ:

ئىـش،  ئاساسـىي  بىرىنچـى 
ئامېرىـكا يېتەكچىلىكىدىكى خەلقئارا 
ئېرىشـكەن  ئـۆزى  ئىـران  نىزامـدا 
ئىـران  چۈنكـى  ئىمتىيـاز.  يۇقىـرى 
ئوتتـۇرا شـەرق رايونىـدا تەڭپۇڭلۇقنى 
ئىشـقا ئاشۇرۇشـتىكى مۇھىـم قورال. 
ئاشۇرۇشـتا  ئىشـقا  تەڭپۇڭلۇقنـى  بـۇ 
مەنپەئەتلىـرى  ئامېرىـكا  ئىـران 
مېڭىشـنى  تۇتۇشـۇپ  قـول  بىلـەن 

ۋاسـىتە قىلغـان )يەنى ئىـران ئۆزىنى 
قىزىقتـۇرۇش  ئىشـلەتكۈچىلەرگە 
ۋاسىتىسـى ھېسـابلىنىدۇ(. ئامېرىكا 
ئىران ئارقىلىق تۆۋەندىكى ئىشـالرنى 

قىالاليـدۇ: 
سـۈننى  ئەھلـى  ئىراقتىكـى   .1
اليىھىسىنى مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىتىش 
بوغـۇپ  سـۈرىيىدە  اليىھىنـى  بـۇ  ۋە 

قويـۇش.
ئۇنىـڭ  ۋە  قولتۇقـى  پـارس   .2
ئامېرىكىنىـڭ  بايلىقلىرىنـى 
كونتروللۇقى ئاسـتىغا ئېلىش، شـۇنىڭ 
بىلـەن بىرگە ئاتالمىش »پارس قولتۇقى 
خەتىرىدىـن  ئىـران  دۆلەتلىرىنـى 
قوغـداش« دېگەن باھانـە بىلەن ئەرەب 

ئېلىـش. جىزىيـە  دۆلەتلىرىدىـن 
3. پـارس قولتۇقـى رايونلىرىدىكى 
زىئونىـزم گەۋدىسـى بولغـان يەھۇدىـي 
قىساسـچىلىرى ئارقىلىـق ئەرەبلەرنى 
قىلىۋېتىـش  ئاسسىمىلياتسـىيە 
ئېلىـپ  توسالغۇسـىز  اليىھىسـىنى 
مېڭىش ۋە پـارس قولتۇقى دۆلەتلىرى 
بىلەن ئىسـرائىلىيە ئىشـغالىيىتىنى 
ئـۇرۇش  بىرلىشـىپ  خەندەكتـە  بىـر 
بـۇ  قويـۇش.  قىلىـپ  قىلىدىغـان 
دۈشـمىنى  پـارس  »شـىئە  ئۇرۇشـتا 
ھەرقانـداق  ئـۇالر  دۈشـمەن.  ئورتـاق 
دېگـەن  خەتەرلىـك«  دۈشـمەندىن 
باھانە-سـەۋەبنى ھۆججـەت قىلىـش.

ئىـــش،  ئاساســـىي  ئىككىنچـــى 
جۇغراپىيىلىـــك  ئىراننىـــڭ 
ئىـــران  چۈنكـــى  ئاالھىدىلىكـــى. 
جۇغراپىيە جەھەتتـــە ھورمۇز بوغۇزىنى 
خەلقئاراغـــا  قىلىـــدۇ.  كونتـــرول 
توشـــۇلىدىغان نېفىـــت زاپىســـىنىڭ 
بوغۇزدىن  %40تىـــن كۆپرەكى مۇشـــۇ 
ئۆتىدۇ. بۇ بوغـــۇزدا ھەرقانداق ھەربىي 
ھەرىكەت قانچىلىك كىچىك بولســـۇن، 
پاراخوت-كېمـــە قاتنىشـــىنى بىـــكار 
بۇ  بولىدۇ. مانا  قىلىشـــقا ســـەۋەبچى 
قايتا  ياردەملىرىنىڭ  نېفىـــت  )يەنـــى 
ئەســـلىگە كەلگەنگـــە قـــەدەر توختاپ 
ئىقتىســـادىي  ـــ خەلقئارا  قېلىشـــى( 
چىقىشـــى  ئوتتۇرىغـــا  كرىزىســـنىڭ 
دېگەنلىكتـــۇر. تەكىتلـــەپ ئۆتۈشـــكە 
خەلقئارا  شـــۇكى،  ئىش  تېگىشـــلىك 
كاپىتالىزم تۈزۈمـــى ھورمۇز بوغۇزىنىڭ 
ئۇزۇن مـــۇددەت تاقىلىشـــىغا ھەرگىز 
ســـەۋر قىاللمايدۇ. لېكىن، ئامېرىكا 
قىســـقىغىنا ۋاقىـــت ئىچىـــدە ئىران 
سىستېمىســـىنىڭ  ھاكىمىيـــەت 
ئاخىرالشـــتۇرالىغاندىال،  ئىشـــىنى 
ئاندىـــن بۇنىڭغـــا )يەنـــى نېفىتنىڭ 
بەرداشـــلىق  قېلىشـــىغا(  توختـــاپ 
ھەربىي  ترامـــپ  چۈنكى  بىرەلەيـــدۇ. 
يۆتكەيدىغان  نېفىت  ھېلىقى  جەھەتتە 
ئىككـــى پاراخوتنـــى نىشـــانلىغاندىن 
بايـــان  ئوچـــۇق  شـــۇنى  كېيىـــن، 
قىلدىكـــى: »ھورمۇز بوغـــۇزى ھەرگىز 

بىلىـــپ  ئىرانلىقـــالر  تاقالمايـــدۇ، 
مۇددەت  ئـــۇزۇن  ئۇنـــى ھەرگىز  تۇرۇپ 
يۈز  ئـــۇرۇش  يەنـــى  تاقىيالمايـــدۇ«. 
بەرگـــەن ھالەتتـــە ئۇنىـــڭ تاقىلىش 
مۇمكىنچىلىكـــى ئىنتايىـــن يىراق. 
بىـــز بۇ يـــەردە شـــۇنىڭغا ئىشـــارەت 
ئىراننىـــڭ  ئۆتىمىزكـــى،  قىلىـــپ 
تاقىۋېتىشـــى  بوغۇزىنـــى  ھورمـــۇز 
ئەمەلىيەتتـــە مۇمكىن ئەمەس، لېكىن 
ئىـــران ئۇنى تاقىۋېتىشـــتە، ھەقىقىي 
ئـــۇرۇش قوزغاشـــقا تايانغاندىال ئاندىن 
تاقىيااليـــدۇ. بۇ ئىـــش ھېچبىر پايدا 
بەرمەيـــدۇ ۋە تېھراننىـــڭ ئاچلىقىغـــا 
تېخى دالـــدا بواللمايـــدۇ ھەمدە ئۇنى 
قۇتۇلدۇرالمايـــدۇ.  موھتاجلىقتىنمـــۇ 
ۋاقىتتا  ھازىرقـــى  ئۈچـــۈن  شـــۇنىڭ 
ھەرقانـــداق  ئىرانغـــا  ئامېرىكىنىـــڭ 
قوزغاش  )يەنى  قوزغىشـــى  ئۇرۇشـــنى 
يىراق.  ئىنتايىن  مۇمكىنچىلىكـــى( 
چۈنكـــى ھازىرقى مەزگىلـــدە خەلقئارا 
تـــۈزۈم ناھايىتـــى تېـــز ۋە ناھايىتى 
ئوت ئېلىشـــچان ھادىسىلەر سەۋەبلىك 
كەلمەكتە.  دۇچ  تەۋرىنىشـــكە  قاتتىق 
بـــۇ ھادىســـىلەر دۇنياغـــا بورانـــدەك 
موللىالر  ئىراننىڭ  شـــۇڭا  يامرىماقتا. 
تۈزۈمىنىـــڭ ئورنىغـــا يەنـــە بىر يېڭى 
تـــۈزۈم پەيـــدا قىلىـــش مانـــا بۇنداق 
شـــارائىتتا ئىنتايىن تەس ئىشـــتۇر. 
پىتنىســـى  ئىـــران  شـــۇنىڭدەك، 
رايوندىكـــى  شـــۇ  ئامېرىكىنىـــڭ 
مەنپەئەتلىرىگـــە  ۋە  مەۋجۇتلۇقـــى 
دەرىجىگـــە  ســـالغۇدەك  تەھدىـــت 
يېتىـــپ بارالمايـــدۇ. لېكىن كۈچلۈك 
ۋاشـــىنگتون  شـــۇكى،  ئېھتىماللىق 
ئۇســـلۇبىنى  جـــازاالش  تېھراننـــى 
ئىزچىـــل داۋامالشـــتۇرىدۇ. چۈنكـــى 
ترامپ نۇرغۇن يىغىلىشـــالردا ئۆزىنىڭ 
نىزامىنىڭ  ئىران  نىشـــانى  بىردىنبىر 
ئۆزگەرتىـــش  يولىنـــى  ھەرىكـــەت 
يىقىتىش  ئۇنى  ھەرگىزمۇ  ئىكەنلىكى، 
ئەمەســـلىكىنى ئوچۇق بايان قىلغان.
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ئومۇمىي ئۇھۇد غازىتىدىن ئېلىنغان بەزىبىر دەرس، ئىبرەت ۋە پايدىالر
غازىتىنـى  ئۇھـۇد  كەرىـم  قۇرئـان 
سـۈپەتلىگەن  ئىنچىكـە  ئىنتايىـن 
بولۇپ، قۇرئاننىـڭ مۇئمىنلەر قەلبىگە 
خاتىرجەملىك بېغىشاليدىغان ۋە ئۇالرغا 
ئايەتلىرىنىـڭ  قىلىدىغـان  ماالمـەت 
ئىنتايىـن  ئۇسـلۇبى  قىلىـش  بايـان 
بولغانـدەك،  ئۆزگىچـە  ۋە  كۈچلـۈك 
ئۇھـۇد غازىتىنى تەسۋىرلىشـىمۇ غازات 
ماتىرىيالالرنىـڭ  تارىخـى ھەققىدىكـى 
تېخىمـۇ  قارىغانـدا  تەسۋىرلىشـىگە 
ئوچـۇق ۋە جانلىـق بولغـان. قۇرئـان 
كەرىـم پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ قوشـۇنىدىكى 
ھالەتلىرىنـى  روھىـي  كىشـىلەرنىڭ 
تەپسـىلىي  پىسـخىكىلىرىنى(  )يەنـى 
بايـان قىلىـپ بەرگـەن. مانـا بـۇ ــــ 
بايـان  غازىتىنـى  ئۇھـۇد  قۇرئاننىـڭ 
قىلىـش ئاالھىدىلىكى بولـۇپ، قۇرئان 
بـۇ ئارقىلىـق سـىيرەت )تەرجىمھـال( 
پەرقلىنىـپ  ئاالھىـدە  كىتابلىرىدىـن 
كەرىـم  قۇرئـان  مەسـىلەن،  تۇرىـدۇ. 
مۇسۇلمانالرنىڭ قەلبلىرىدە يوشۇرۇنۇپ 

ئۇنـى  مۇسـۇلمانالر  لېكىـن  ياتقـان 
يوشـۇرۇن  قەلبلەرگـە  بىلەلمەيۋاتقـان، 
تەپسـىلىي  ھادىسـىلەرنى  بولغـان 
ئۇھـۇد  قۇرئاننىـڭ  بەرگـەن.  يورۇتـۇپ 
قىلىـش  بايـان  تەپسـىلىي  غازىتىنـى 
ئۇسـلۇبىغا نـەزەر سـالغان كىشـى مانـا 
بـۇ خىـل ئىنچىكىلىـك، چوڭقۇرلـۇق 
ۋە ئومۇمىيلىقنـى كۆرەلەيدۇ. سـەييىد 
قۇتـۇب رمحـه هللا مۇنداق دەيـدۇ: »قۇرئان 
كەرىـم مۇسـۇلمان كىشـىنىڭ ھەربىـر 
)پوزىتسىيىسـى(،  مەيدانـى  تۇتقـان 
ھېس-تۇيغۇسـىنى  ۋە  ھەرىكىتـى 
ئىنسـان  قىلىـش؛  بايـان  ئىنچىكـە 
پىسخىكىسـىنىڭ نـازۇك جايلىـرى ۋە 
يوشـۇرۇن ھېس-تۇيغۇلىرىغـا چوڭقـۇر 
ئىنسـان  شـۇنداقال  كىرىـش  سـىڭىپ 
پىسخىكىسىنىڭ ھەرقايسى تەرەپلىرى 
ھادىسـىلەرنىڭ  بەرگـەن  يـۈز  ۋە 
ھەرخىـل ھالەتلىرىنـى ئومۇمىـي ئـۆز 
ئاالھىـدە  جەھەتتـە  ئېلىـش  ئىچىگـە 
ئۇسـلۇبقا ئىگىـدۇر. شـۇنىڭدەك، بىـز 

ۋە  تەسـۋىرلەش  كەرىمنىـڭ  قۇرئـان 
ئىلھـام قىلىـش ئۇسـلۇبىدا ئاجايىـپ 
بىـر جانلىقلىـق ۋە تىرىكلىكلىكنـى 
ھېس-تۇيغـۇالر  ھەتتـا  كۆرىمىزكـى، 
قۇرئاننىـڭ ئىپادىلەش ۋە تەسـۋىرلەش 
ئۇسـلۇبى بىلـەن دولقـۇن كەبـى ئۆزئارا 
ئۇرۇلىـدۇ.  قاتتىـق  بىر-بىرىگـە 
بـۇ  قۇرئاننىـڭ  ھېس-تۇيغـۇالر 
خىـل سۈپەتلىشـى ئالدىـدا جانسـىز 
تاشـالرغا ئوخشـاش جىـم تۇرالمايـدۇ. 
ۋەقە-ھادىسـىلەرنى  پۈتـۈن  قۇرئـان 
ئالدىـدا  كـۆز  ئىنسـاننىڭ  خـۇددى 
كۆرۈنۈۋاتقانـدەك ھالەتتـە ئىپادىلەيـدۇ 
ۋە بـۇ ھادىسـىلەر ھەققىدە تەسـىرلىك 

تارقىتىـدۇ«. ئىلھامالرنـى 
شۈبھىسـىزكى، پەيغەمبـەر ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
ئۈممەتنى تەربىيىلەش، دۆلەت قۇرۇش 
ۋە هللانىـڭ دىنىنـى ئۈسـتۈنلۈككە ئىگە 
رەسـۇلۇلالھ  ھەرىكەتلىـرى  قىلىـش 
ۋە  ھېس-تۇيغۇلىـرى  ملسو هيلع هللا ىلصنىـڭ 
قىلىۋاتقـان  كونتـرول  پىكىرلىرىنـى 

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر
)بېشى ئالدىنقى ساندا(

ئەگـەر »كىشـى قانـداق قىلغانـدا 
سـۈپەتلىرىگە  خاۋارىجلىـق  ئۆزىنـى 
چۈشۈپ قېلىشتىن ۋە ئۇالرغا ئوخشاپ 
قېلىشـتىن سـاقالپ قاالاليـدۇ؟« دەپ 
سورالسـا، مەن جاۋاب بېرىپ شـۇنداق 
دەيمەنكـى: ]هللانىـڭ ئىزنى بىلەن شـۇ 
باشـقا  ئۇنىڭدىـن  ۋە  خاۋارىجالرنىـڭ 
ئەھلـى  بىدئـەت  ۋە  ھاۋايى-ھـەۋەس 
قاتارلىقالرنىـڭ سـۈپەتلىرىگە چۈشـۈپ 
قېلىشـتىن سـاقالپ قالغۇچـى ئامىل 
تەرەپلەرگـە  قانچـە  بىـر  تۆۋەندىكـى 

يوشـۇرۇنغاندۇر: 
قۇرئـان  ــــ  ئامىـل  بىرىنچـى 
ئۈممەتنىـڭ  مۇشـۇ  سـۈننەتنى  ۋە 
بولغـان  چوڭلىـرى  ۋە  كاتتىلىـرى 
ئېھسـان  سـاھابىلەرگە  ۋە  سـاھابە 
ئالىمالرنىـڭ  ئەگەشـكەن  بىلـەن 

چۈشـىنىش.  بويىچـە  چۈشەنچىسـى 
خۇددى رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ ھەدىسـىدە 
مـەن  »ھەقىقەتـەن  كەلگەنـدەك: 
سـىلەرگە شۇنداق بىر نەرسىنى قويۇپ 
ئۇنىڭغـا  سـىلەر  ئەگـەر  كەتتىمكـى، 
ئېسىلسـاڭالر ھەرگىزمۇ ئازمايسـىلەر. 
ئـۇ بولسـىمۇ هللانىـڭ كىتابـى قۇرئـان 
ۋە هللانىـڭ پەيغەمبىرىنىـڭ سـۈننىتى 
ھەدىـس« )»صحيـح الرتغيـب« 40- ھەدىـس(.
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
سـىلەردىن  »شەك-شۈبھىسـىزكى، 
كىمكـى مەندىن كېيىن ياشـايدىكەن، 
ناھايىتـى كـۆپ ئىختىالپنـى كۆرىـدۇ. 
شـۇ چاغدا سىلەر مېنىڭ سۈننىتىمنى 
ۋە توغـرا يولـدا بولغۇچى ۋە توغرا يولغا 
يېتەكلىگۈچـى بولغـان خەلىپىلەرنىڭ 
سـۈننىتىنى )يولىنى( چىـڭ تۇتۇڭالر، 
بـۇ يولغا مۇسـتەھكەم ئېسـىلىڭالر، بۇ 

ئامېرىكا ـــ ئىران توقۇنۇشى

چۈشـەنچىلىرىنىڭ  كەرىـم  قۇرئـان 
ئىنكاسـى  ھاياتىدىكـى  دۇنيـا  بـۇ 
بىـز  ئۈچـۈن  ھېسـابلىنىدۇ. شـۇنىڭ 
شـۇنى كۆرەلەيمىزكـى، رەسـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
مەغلۇبىيەتنىـڭ  جېڭىدىكـى  ئۇھـۇد 
تەسـىرىنى داۋاالشتا قۇرئان كەرىمنىڭ 
مەنھىجىگـە ئەگەشـكەن. بىـز مانـا بـۇ 
قۇرئـان مەنھىجىدىكـى بـەزى مۇھىـم 
ئۆتمەكچىمىـز: يورۇتـۇپ  نۇقتىالرنـى 

ـــڭ  ـــە هللانى ـــى، مۇئمىنلەرگ بىرىنچ
ــى  ــەن قانۇنىيەتلىرىنـ ــۇپ كەلگـ تۇتـ
ئەســـلىتىش ۋە ئۇالرنـــى ئىمانىـــي 

ئۈســـتۈنلۈككە دەۋەت قىلىـــش 
قۇرئـان كەرىـم هللا تعاىلنىـڭ كاپىـر، 
تۇتـۇپ  ئاسـىيالرغا  ۋە  گۇناھـكار 
كەلگـەن قانۇنىيەتلىرىنى مۇئمىنلەرگە 
ئىمانىـي  ئۇالرنـى  ۋە  ئەسـلىتىدۇ 
تعـاىل  هللا  چاقىرىـدۇ.  ئۈسـتۈنلۈككە 
مۇنـداق دەيـدۇ: »سـىلەردىن ئىلگىـرى 
كەتتـى؛  كېلىـپ  ئۈممەتلـەر  نۇرغـۇن 
يـەر يۈزىـدە سـەير قىلىـڭالر، )ھەقنـى( 
يالغانغـا چىقارغانالرنىـڭ ئاقىۋىتىنىـڭ 
قانـداق بولغانلىقىغـا قـاراڭالر ]137[. 
بـۇ )قۇرئـان( )ئومۇمىـي( ئىنسـانالرغا 
بايانـدۇر )يەنـى ھاالل بىلـەن ھارامنى 
ئوچـۇق بايـان قىلىـدۇ(، تەقۋادارالرغـا 
توغـرا يـول كۆرسـەتكۈچىدۇر ۋە ۋەز-
)جىھادتىـن(   .]138[ نەسـىھەتتۇر 
بوشىشـىپ قالماڭالر، شـەھىد بولغانالر 
مۇئمىـن  ئەگـەر  قايغۇرمـاڭالر،  ئۈچـۈن 
قازىنىسـىلەر  بولسـاڭالر، ئۈسـتۈنلۈك 
 -137 ئىمـران  ئـال  )سـۈرە   »]139[

ئايەتكىچـە(.  -139 ئايەتتىـن 
چوڭقۇر  ئايەتلەرنى  ئۇلۇغ  بۇ  مانا 
كۆرۈپ  شۇنى  كىشى  ئويلىغان 
غازىتى  ئۇھۇد  تعاىل  هللا  يېتەلەيدۇكى، 
قىيىنچىلىقى ئىچىدە مۇسۇلمانالرنى 
تاشالپ  ۋەسۋەسىلىرىگە  شەيتاننىڭ 
قەلبلىرىگە  ئۇالرنىڭ  بەلكى  قويمىدى، 
ئۈمىد بېغىشاليدىغان ئايەتلەر ئارقىلىق 
خىتاب قىلدى ۋە مۇسۇلمانالرنى تېخىمۇ 
مۇستەھكەم  قۇۋۋەتلەندۈرىدىغان، 
تۇرغۇزىدىغان، ياشلىرىنى سۈرتىدىغان ۋە 
دەرت-ئەلەملىرىنى يەڭگىللىتىدىغان 

يوليورۇق ۋە كۆرسەتمىلەرگە يېتەكلەپ 
مۇنداق  قۇرتۇبى  ئىمام  قويدى. 
تەرەپتىن  تعاىل  هللا  ـــ  بۇ  »مانا  دەيدۇ: 
تەسەللىدۇر«  بېرىلگەن  مۇئمىنلەرگە 

)»تەپسىر قۇرتۇبى« 4- توم 216- بەت(.
ئىلگىرىكـى ئايەتلـەردە هللا تعاىلنىڭ 
دەۋىتىنى يالغانغا چىقارغان ئۆتكەنكى 
ئۈممەتلەرنىـڭ ئاقىۋىتى ۋە هللا تعاىلنىڭ 
ئۇالرغا تۇتـۇپ كەلگەن قانۇنىيىتىنىڭ 
توغرىسـىدا  ئىكەنلىكـى  قانـداق 
ئويلىنىشقا چاقىرىق باردۇر. هللا تعاىلنىڭ 
ئۈممەتلەرگـە  قىلغۇچـى  ئىنـكار  شـۇ 
تۇتقـان قانۇنىيىتـى شـۇكى، ئۇالرنىڭ 
هللانىـڭ  ۋە  زالىملىقـى  كۇفرىلىقـى، 
كەتكەنلىكـى  چىقىـپ  بۇيرۇقىدىـن 
سـەۋەبلىك ھاالك قىلىنىش ۋە ۋەيران 
قۇرئـان  ئىبارەتتـۇر.  قىلىنىشـتىن 
كەرىمنىڭ ئىپادىلەش ئۇسۇلى سوئالنى 
ئىپادىلەيدىغـان »قانـداق؟« دېگـەن 
لەفـزى )سـۆز( بىلـەن كەلگـەن بولـۇپ، 
بۇنىڭدىـن بولغـان مەقسـەت ــــ مانـا بۇ 
ئىنـكار قىلغۇچىالرنىـڭ باشـقىالرنىڭ 
قوزغايدىغـان،  ھەيرانلىقىنـى 
مۇئمىنلەرنىـڭ قەلبلىرىگە ئىبرەت ۋە 
ئاچچىق سـاۋاقالرنى ئورۇنالشـتۇرىدىغان 
ھالىتىنى تەسۋىرلەپ بىرىشتۇر. چۈنكى 
بـۇ ئىنـكار قىلغۇچىـالر هللا تەرەپتىن يەر 
يۈزىدە ئۈسـتۈنلۈككە ئىگـە قىلىنغان ۋە 
ئۇالرغـا كۆپلىگـەن نېئمەتلـەر بىرىلگەن 
لېكىـن ئـۇالر بـۇ نېئمەتلـەر ئۈچۈن هللاقا 
شـۈكۈر قىلمىغان. شـۇڭا هللا تعاىل ئۇالرنى 
مانـا بـۇ خىـل ھەددىدىـن ئېشىشـلىرى 
تعـاىل  هللا  قىلـدى.  ھـاالك  سـەۋەبلىك 
بوشىشـىپ  »)جىھادتىـن(  ئۆزىنىـڭ: 
قالمـاڭالر، شـەھىد بولغانـالر ئۈچـۈن 
قايغۇرمـاڭالر، ئەگەر مۇئمىن بولسـاڭالر، 
دېگـەن  قازىنىسـىلەر«  ئۈسـتۈنلۈك 
ئايىتىـدە مۇئمىنلەرنـى بوشـاڭلىقنى 
تـەرك ئىتىـش، قورقۇنچاقلىققـا جەڭ 
ئېالن قىلىش، قايغۇرماسـلىق ۋە غەم 
قىلماسـلىققا دەۋەت قىلـدى. چۈنكى 
سـەۋەبلىك  ئىمانـى  ئۆزىنىـڭ  ئـۇالر 

ئۈسـتۈنلۈك قازىنىدىغانـالردۇر.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

يولنـى ئېزىـق چىشـىڭالر بىلەن چىڭ 
چىشـلەڭالر. ھەرقانـداق يېڭـى پەيـدا 
تـۇرۇڭالر،  يىـراق  ئىشـالردىن  بولغـان 
دىنـدا  چۈنكـى  بولـۇڭالر.  ئـاگاھ 
قىلىنغـان  پەيـدا  يېڭـى  ھەرقانـداق 
ئىـش بىدئەتتـۇر، ھەرقانـداق بىدئـەت 
ئازغۇنلۇقتـۇر« )»صحيـح سـنن أب داود« 3851- 

ھەدىـس(.
ئىككىنچى ئامىل، يەنى شـۇنداق 
بىدئـەت، ئازغۇنلۇقالرغا، خاۋارىجالرنىڭ 
ئەھلـى  ئوخشـىغان  شـۇنىڭغا  ۋە 
چۈشـۈپ  سـۈپەتلىرىگە  بىدئەتلەرنىـڭ 
قېلىشـتىن سـاقلىغۇچى ئىككىنچـى 
ئامىـل ــــ ئەھلـى سـۈننە ۋەلجامائـە 
مەنھىجىـدە بولغان، چەكتىن ئېشـىپ 
كېتىـش ياكـى سـەل قـاراش دېگـەن 
نەرسـىلەرگە مايىـل بولـۇپ كەتمىگـەن 
ئايرىلمـاي  ھەمراھالردىـن  سـالىھ 
ھەمسـۆھبەت  بىلـەن  ئـۇالر  يـۈرۈش، 
بولۇشـقا ھەرىكەت قىلىش ۋە بىدئەت، 
نەپسـى-خاھىش، ھاۋايى-ھـەۋەس 
ئەھلىنىـڭ سۆھبەت-سـورۇنلىرىدىن، 
مەجلىسـلىرىدىن، ئۇالرنىڭ لېكسىيە 
سـورۇنلىرىدىن،  ئـاڭالش  سـۆزلىرىنى 
توپلىرىدىن ئايرىلىپ چىقىپ كېتىش. 
»سـۆھبەتداش  ئەرەبلـەردە  چۈنكـى 
سـۆرىگۈچىدۇر« دەيدىغـان بىـر ماقـال-
تەمسـىل بار. خۇددى سـەھىھ ھەدىستە 
كەلگەنـدەك، بـۇ سـۆھبەتداش يامـان 
بولسـا، سـېنى ھاڭغا تاشـاليدۇ. ئەگەر 
ياخشـى بولسـا هللانىـڭ ئىزنـى بىلـەن 
ئېرىشىشـىڭگە  نىجاتلىققـا  سـېنىڭ 
سەۋەب بولىدۇ. رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص دېدىكى: 
يامـان  ۋە  سـۆھبەتداش  »ياخشـى 
سۆھبەتداشـنىڭ مىسالى خۇددى ئىپار 
كـۈرەك  بىلـەن  كۆتۈرۈۋالغـان كىشـى 
مىسـالىغا  كىشـىنىڭ  پۈۋلىگۈچـى 
ئوخشـايدۇ. ئىپار كۆتۈرۈۋالغۇچى كىشى 
سـاڭا ئىپارنـى ھەدىيـە قىلىـدۇ ياكـى 
سـەن ئىپاردىن سېتىۋالىسـەن ۋە ياكى 
خۇشـپۇراقالرنى  سـاتقۇچىدىن  ئىپـار 

پۇرىۋالىسـەن. ئەمما كۈرەك باسقۇچىغا 
كىيىمىڭنـى  ئـۇ سـېنىڭ  كەلسـەك، 
سېسـىق  ياكـى  تاشـاليدۇ  كۆيـدۈرۈپ 
پۇراقـالر دىمىقىڭغـا كىرىـپ كىتىدۇ« 

)بىرلىككـە كېلىنگـەن ھەدىـس(.
رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يەنە مۇنداق دېگەن: 
»كىشـى ئۆزىنىـڭ سـىرداش، يېقىـن 
ئارىلىشـىدىغان ئاغىنىسىنىڭ دىنىدا 
بىرىـڭالر  سـىلەرنىڭ  شـۇڭا  بولىـدۇ. 
كىمنـى يېقىـن ئاغىنـە تۇتقانلىقىغـا 
قارىسـۇن، شـۇنىڭغا دىققـەت قىلسـۇن 
ۋە سـىلەرنىڭ بىرىـڭالر >مەن كىمنى 
يېقىـن ئاغىنـە تۇتۇۋالدىـم< دېگەنگـە 
ئوبـدان قارىسـۇن، دىققـەت قىلسـۇن« 
)تىرمىـزى ۋە ئۇنىڭدىـن باشـقىالر نەقىـل 
قىلغـان، »صحيـح جامعـي« 3554- ھەدىـس(.

سەلەفلەرنىڭ قىممەتلىك سۆزلىرى 
قاتارىـدا ئىبنـى مەسـئۇد رضـي هللا عنهنىڭ 
مۇنۇ سـۆزى بايان قىلىنغـان: »كىمكى 
ئۆزىنىڭ دىنىنى ھۆرمەتلەشـنى ياخشى 
)يامـان( سـۇلتان  ئۇنداقتـا،  كۆرسـە، 
بىلەن ئارىلىشىش، نەپسى-خاھىش، 
بىلـەن  ئەھلـى  ھاۋايى-ھـەۋەس 
قۇرۇشـتىن  سـۆھبەت  ۋە  ئولتـۇرۇش 
چۈنكـى  تارتسـۇن.  چەتكـە  ئۆزىنـى 
ئـۇالر بىلـەن سـۆھبەتداش بولـۇش ــــ 
تېـز  كېسـىلىدىنمۇ  قوتـۇر  يۇقۇملـۇق 

كېسـەلدۇر«.  يۇقىدىغـان 
بەسـرى رمحـه هللا دەيدۇكـى:  ھەسـەن 
»سـەن بىدئەتچى بىلـەن ئولتۇرمىغىن 
ۋە ھەمسـۆھبەت بولمىغىـن. چۈنكى ئۇ 
بىدئەتچـى بىلـەن ئولتـۇرۇش سـېنىڭ 
قەلبىڭنى كېسـەل قىلىپ )يەنى شەك 
تاشـالپ( قويىـدۇ«. دېمـەك، ئۇالرنىـڭ 
ئوقۇشـتىن  يازمىلىرىنـى  ۋە  كىتـاب 
ئەگـەر  خۇسۇسـەن،  تـۇرۇش.  يىـراق 
ئـۇ ئوقۇرمـەن تېخـى ھـەق مەنھـەج ۋە 
سـاغالم ئېتىقـاد بىلـەن قورالالنمىغان 
ئوقۇغۇچـى  باشـلىغان  ئوقـۇش  يېڭـى 
بولـۇپ قالسـا، ئۇالرنىـڭ يازمىلىرىدىن 
ئوقۇشـتىن  يازمىلىرىنـى  ئۇالرنىـڭ  ۋە 

تېخىمـۇ بەك يىراق تۇرۇش. مانا بۇ ـــ 
بىدئـەت ۋە ھاۋايى-ھـەۋەس ئەھلىدىن 
يىراق تۇرۇشـنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 
شـۇنداق  ئەنـە  كىمكـى  ئەممـا 
تۇرۇشـتىن  ئاسـتىدا  شـارقىراتمىنىڭ 
»مـەن  ئارقىدىـن  ئۇنىمـاي،  باشـقىغا 
دېگـەن ھـۆل بولۇپ كېتىشـتىن سـاق 
ياكـى  بولمايمـەن«  ھـۆل  قالىمـەن، 
»زىياندىـن سـاق قالىمـەن« دەپ دەۋا 
قىلىدىكـەن، مانـا بـۇ كىشـى رىئالچان 
ئەمـەس،  ئەمەلىيەتچـان(  )يەنـى 

خىيالىـي بىـر كىشـىدۇر.
خاۋارىجلىق ۋە شـۇنىڭغا ئوخشىغان 
سـۈپەتلىرىنى  بىدئەتچىلەرنىـڭ 
قالغۇچـى  سـاقالپ  يۇقتۇرۇۋېلىشـتىن 
ئامىلنىـڭ ئۈچىنچىسـى بولسـا ئەمـەل 
ئايرىلمـاي  ئالىمالردىـن  قىلغۇچـى 
يـۈرۈش. بىدئەت ئەھلىنىـڭ ھەرقانداق 
بىـر شۈبھىسـىگە دۇچ كەلگەنـدە، ئەنـە 
شـۇنداق ئالىمالرغـا مۇراجىئەت قىلىپ 
سوراشـقا  سـوئال  ئۇالردىـن  ۋە  تـۇرۇش 
ئالدىراش. چۈنكى هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: 
ئەھلـى  بىلمىسـەڭالر،  )بۇنـى(  »ئەگـەر 
ئىلىمدىـن )يەنـى تـەۋرات، ئىنجىلالرنى 
)سـۈرە  سـوراڭالر«  بىلىدىغانالردىـن( 

ئەنبىيـا 7- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(.
هللا تعـاىل يەنـە مۇنداق دەيدۇ: »ئەگەر 
)يەنـى  ئـۇالر  ۋە  پەيغەمبەرگـە  ئۇنـى 
ئىـش  ئىچىدىكـى  مۇئمىنلەر(نىـڭ 
ئۈسـتىدىكىلەرگە مەلۇم قىلسـا، )شۇ( 
)يەنـى  ئۇنـى  خەۋەرنـى چىقارغۇچىـالر 
شـۇ خەۋەرنىـڭ ھەقىقىـي ئەھۋالىنى( 
ئۇالردىـن ئەلۋەتتە بىلىۋاالتتى« )سـۈرە 
نىسـا 83- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(. بـۇ 
ئۈسـتىدىكىلەر«نى  »ئىـش  يەردىكـى 
»ئەھلـى  قىلىـپ  تەپسـىر  ئالىمـالر 

دەيـدۇ.  ئىلىملـەر« 
تۆتىنچـى ئامىل ــــ دۇئا قىلىش. 
سـۈپەتلىرىدىن  بىدئەتچىلەرنىـڭ  ئـى 
ساقلىنىشقا تىرىشىۋاتقان مۇسۇلمان! 
ئۆزۈڭنىـڭ  ھالـدا  مۇسـتەقىل  سـەن 

ئىرادىسـىگە تايىنىـپ كەتمـە! ھـاالك 
بولۇپ كېتىسـەن. سـەن پەقەت هللانىڭ 
ھىدايـەت ئاتـا قىلىشـىنى، سـاالمەت 
قىلىشىنى ۋە سېنى ئاشكارا-يوشۇرۇن 
قىلىشـىنى  يىـراق  پىتنىلەردىـن 
مۇنـداق  تعـاىل  هللا  چۈنكـى  سـورىغىن. 
دەيـدۇ: »كىمكى هللا ھىدايـەت قىلغان 
ئىكـەن، ئـۇ ھىدايـەت تاپقۇچىـدۇر، هللا 
گۇمـراھ قىلغـان ئادەمگە هللاتىن باشـقا 
ھېـچ  قۇتۇلدۇرىدىغـان(  )ئازابتىـن 
)سـۈرە  تاپالمايسـەن«  ياردەمچىلەرنـى 

ئىسـرا 97- ئايەتنىـڭ بىـر قىسـمى(.
يۇقىرىقـى ئامىلالرنىڭ ھەممىسـى 
خاۋارىجالر ۋە باشـقا بىدئەت، نەپسـى-
خاھىـش ئەھلىنىـڭ ئازغۇنلۇقلىـرى، 
شـۈبھىلىرى ۋە سـۈپەتلىرىگە چۈشـۈپ 
قېلىشـقا  سـاالمەت  قېلىشـتىن 

يـاردەم بېرىدىغـان ئامىلـالردۇر[. 
بەك  تېخىمۇ  خاۋارىجالردىن  شۇ 

ئاگاھ بولۇشىمىز ئۈچۈن، ئەگەر بىرى 
مەندىن: »شۇ خاۋارىجالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ 
جامائەتلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى ماڭا 
ئاشكارا بايان قىلىپ بەرگىن« دەپ 
سوراپ قالسا، مەن جاۋابەن شۇنداق 
ئىسىم  ۋە  »ئىسىمالر  دەيمەنكى: 
جامائەتلەر  ۋە  شەخس  قويۇلغۇچى 
ئىنتايىن كۆپ. بۇ ئورۇن باشقىالرنى 
ئەمەس.  ئورۇن  قارىاليدىغان  ئاقالپ 
ئەنە  ئوقۇرمەنگە  پەقەت شۇ  ئورۇن  بۇ 
قويۇلغۇچى  ئىسىم  ۋە  ئىسىم  شۇ 
جامائەتلەرنى، شەخسلەرنى ئۆلچەيدىغان 
بىرىشنى  قويۇپ  ئۆلچەمنى  بىر 
قىلىۋاتقان  مەقسەت  ۋە  ئىزدەۋاتقان 
ئۇنىڭ  ۋە  ئۇنىڭ  شۇڭا  ئورۇن.  بىر 
جامائىتىنىڭ ئىسمى قانداق بولۇپ 
كەتسۇن، ئۆزىمىزنى پات-پات باھاالش 
ھەربىرىمىزگە  چىقىش  قاراپ  ۋە 
مۇسۇلمان  ھەربىر  ۋاجىبتۇر. 

ۋە  ئىنساپلىق  خالىسلىق،  شەخس 
مانا  ئۆزىنى  بىلەن  سەمىيمىلىك 
كەلگەن  يۇقىرىدا  خاۋارىجالرنىڭ  بۇ 
سۈپەتلىرى ۋە ئاالمەتلىرىگە توغرىالپ 
سۈپەتلەردىن  شۇ  ئاندىن  بېقىشى، 
قانچىلىكنى ئۆزىگە يۇقتۇرۇۋالغانلىقىغا 
ئۆزىنىڭ  ئەگەر  الزىم.  بېقىشى  قاراپ 
ئادا- ۋە  ساالمەت  سۈپەتلەردىن  شۇ 
بولسا،  كۆرگەن  ئىكەنلىكىنى  جۇدا 
ئېيتسۇن.  هللاقا ھەمدۇ-سانا  ئۇنداقتا 
)يەنى  بولسا  ئەمەس  ئۇنداق  ئەگەر 
ئۆزىگە  سۈپەتلىرىنى  خاۋارىجالرنىڭ 
يۇقتۇرۇۋالغان ھالەتتە كۆرگەن بولسا(، 
تەۋبە قىلىشقا ۋە ئۆزىگە چاپلىشىۋالغان 
ۋە  سۈپەتلىرى  خاۋارىجلىقنىڭ  شۇ 
ئاالمەتلىرىدىن قاتتىق پاكىزلىنىپ، 
قىلسۇن.  تىرىشچانلىق  تازىلىنىشقا 
خاۋارىجلىققا  ئۆزىنىڭ  كىمكى 
ئوخشىغان بىدئەتچىلەرنىڭ سۈپەتلىرى 

بولغانلىقىنى  مۇپتىال  كېسىلىگە  ۋە 
ياخشى  >بەك  ئۆزىنى  بىلمەستىن 
ئويالپ،  دەپ  قىلىۋاتىمەن<  ئىش 
ئۆزىنى باھاالپ ۋە ئۆزىنىڭ ھالىتىگە 
ۋە  قۇسۇر  بىرەربىر  قويۇپ  دىئاگنوز 
يېتەرسىزلىكنى تاپقان بولسا، ئۇنداقتا 
تەقۋالىقنىڭ  ۋە  ئىلىم  كىشى  بۇ 
ئۈلگىسى بولغان رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ 
ئەگىشىدىغان  ھەقىقىي  سۈننىتىگە 
ئالىم ياكى يېتىلگەن تالىبۇل ئىلىمغا 
مانا  كۆرسۇن.  توغرىالپ  بىر  ئۆزىنى 
مۇشۇنداق بولغاندا، بۇ ئىلىم ئەھلى 
ئەنە شۇ كىشىنىڭ، ئەنە شۇ بىمارنىڭ 
ھالىغا دىئاگنوز قويااليدۇ. ئۇنىڭغا ھەق 
يىراقالشقان  قانچىلىك  مەنھەجدىن 
كۆرسىتىپ  يېقىنالشقانلىقىنى  ۋە 
قويااليدۇ. چۈنكى هللا تعاىل مۇنداق دەيدۇ: 
ئەھلى  بىلمىسەڭالر،  )بۇنى(  >ئەگەر 
ئىلىمدىن )يەنى تەۋرات، ئىنجىلالرنى 

بىلىدىغانالردىن( سوراڭالر< )سۈرە ئەنبىيا 
7- ئايەتنىڭ بىر قىسمى(.

دەيـدۇ:  مۇنـداق  يەنـە  تعـاىل  هللا 
ھىدايـەت  بىزنـى  >پەرۋەردىگارىمىـز! 
قىلغىنىڭدىـن كېيىن دىللىرىمىزنى 
توغـرا يولدىـن بۇرىۋەتمىگىـن، بىزگـە 
دەرگاھىڭدىن رەھمەت بېغىشـلىغىن. 
)بەندىلىرىڭگـە  سـەن  شۈبھىسـىزكى، 
ئاتاالرنـى( بەكمۇ بېغىشلىغۇچىسـەن< 

)سـۈرە ئـال ئىمـران 8- ئايـەت(«. 
بىزنىـڭ سـەييىدىمىز،  تعـاىل  هللا 
پەيغەمبىرىمىز ۋە سـۆيۈملۈك دوستىمىز 
ئائىلـە- ئۇنىـڭ  ملسو هيلع هللا ىلصگـە،  مۇھەممـەد 
تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلىرىگە 
تىنچ-ئامانلىـق  قىلسـۇن!  رەھمـەت 
بەرسـۇن! بىزنىـڭ دۇئايىمىزنىـڭ 
ئاخىـرى شـۇكى، بارلىق ھەمدۇ-سـانا 
بولغـان  پەرۋەردىـگارى  ئالەملەرنىـڭ 

هللاقا خاسـتۇر.

)ئاخىرى 3- بەتتە(

)بېشى 2- بەتتە(

ــ بىز ئۈچۈن  پىستىرما دېگىنىمىزـ 
قواليسىز  ئۈچۈن  دۈشمەن  قواليلىق، 
بولغـان ئورۇن ۋە ۋاقىتالردا، دۈشمەنگە 
ئويلىمىغان يەردىن تۇيۇقسىز، تېز زەربە 
بېرىپ، تېز چېكىنىپ، ئاز كۈچ بىلەن 
يەتكۈزۈشنى  تاالپەت  كۆپ  دۈشمەنگە 
مەقسەت قىلغان جەڭنى كۆرسىتىدۇ.

پىيادە  دۈشمەننىڭ  پىستىرمىنى 
قىسىملىرى ۋە ماشىنا ئەترەتلىرىنىڭ 
ئالدىنى توسۇش ۋە يوقىتىـش؛ چوڭ 
ياكى  ئۆلتۈرۈش  قوماندانلىرىنى 
رازۋېدكا  دۈشمەننىڭ  ئېلىش؛  ئەسىر 
ياكى  قىلىش  يوق  ئەترەتلىرىنى 
ئۈچۈن  سېلىش  قورقۇنچ  دۈشمەنگە 
يەنە،  باشقا  ئۇندىن  بارىمىز.  ئېلىپ 
ۋاقىتلىرىدا  جەڭ  پىستىرمىنى 
توسۇش  ياردەمنى  كەلگەن  دۈشمەنگە 

ئورۇنالشتۇرىمىز. ئۈچۈنمۇ 
پىستىرمىنىڭ ئۈستۈنلۈكى

ۋاقىتتا  ھازىرقى  پىستىرما 

ياخشى  ئەڭ  قارشى  دۈشمەنگە 
قالدى.  بولۇپ  بىرى  تاكتىكىالرنىڭ 
چۈنكى پىستىرمىدا ئاز چىقىم بىلەن 
يەتكۈزگىلى  تاالپەت  كۆپ  دۈشمەنگە 
بولىدۇ. سەۋەبى ـــ پىستىرما دۈشمەن 
يۈز  تۇيۇقسىز  يەردىن  ئويلىمىغان 
ئەمەلىيەتلىرىدە  ھۇجۇم  بىـرىدۇ. 
ھالەتتە  تەييار  دۈشمەنمۇ  بىزمۇ، 
تەرەپتە  ئىككىلى  ھەر  تۇرىمىز، 
قورالالر تەق، قايسى تەرەپتىن ھۇجۇم 
بولىدىغانلىقى بىزگىمۇ، دۈشمەنگىمۇ 
لېكىن  ئەمەس،  مەخپىـي  ئانچە 
پىستىرمىدا ئۇنداق بولمايدۇ، چۈنكى 
ئويلىمىغان  دۈشمەن  پىستىرمىنى 
ئورۇن ۋە ئويلىمىغان ۋاقىتتا قويىمىز. 
ئادەملىرىمىزنى  ۋە  قوراللىرىمىزنى 
تەييار قىلىپ، ئەڭ ياخشى ئورۇنالرغا 
بولىمىز.  جايالشـتۇرۇۋالغان  ئالدىن 

ھازىرقىدەك، مۇجاھىدالرنىڭ سانى ۋە 
ماددىي جەھەتتىكى كۈچى دۈشمەندىن 
نەچچە ھەسسە ئاز ۋە ئاجىز ۋاقىتالردا، 
ئەڭ  قارشى  دۈشمەنگە  پىستىرمىنى 
ياخشى تاكتىكا دەپ قاراشقىمۇ بولىدۇ.

پىستىرمىغا ئورۇن تالالش
قويۇش  پىستىرما  دۈشمەنگە  بىز 
ئورۇنالرنى  تۆۋەندىكىدەك  ئۈچۈن 

تالاليمىز:
پىيادە  دۈشمەننىڭ  بىرىنچـى، 
ئەسكەرلىرى ياكى ماشىنا ئەترەتلىرى 

ئورۇن. ئۆتىدىغان 
دۈشمەننىڭ  بىز  ئىككىنچـى، 
ۋە  كېلىۋاتقانلىقىنى  يىراقتىن 
پىستىرما قويماقچى بولغان دائىرىنى 
ئورۇن. تۇرااليدىغان  كۆرۈپ  ئېنىق 
كەڭرى  نىسبەتەن  ئۈچىنچـى، 
بارغان  پىستىرمىغا  )يەنى  ئورۇن 
بۇرادەرلەر مەلۇم بىر جايغا توپلىشىپ 
ئورۇن(. ئورۇنلىشااليدىغان  قالماي 

بىرقەدەر  پىستىرمىغا  بىز  ئـەگەر 
كەڭراق ئورۇن تاللىساق، پىستىرمىغا 
بارغانالرنىڭ ھەممىسىنى )پىستىرمىغا 
دۈشمەننىڭ سانىغا قاراپ ئادەم ئاپىرىمىز( 
ئورۇنالشتۇرااليمىز.  تەرتىپلىك 
ئورۇن  بوش  باشلىغاندا  پىستىرمىنى 
پىستىرما  كېسىشتۈرۈپ،  قويماي 
دۈشمەنلەرنىڭ  دائىرىسـىدىكى 
ئۇالر  ئاتااليمىز.  ئوق  ھەممىسىگە 
ئۆزىنى مۇداپىەئ قىلىش بىلەن بولۇپ 
قىلىش  قارشىلىق  بىزگە  كېتىپ، 
ئۇالر  ئەگەر  بولمايدۇ.  ئىمكانىيىتى 
بىزدىكى بىر ئورۇندىكىلەرگە قارشىلىق 
قىلسا، باشقا ئورۇندىكىلەر ئوق ئېتىپ 

شـاء هللا(. )إن  قويااليدۇ  جىمىقتۇرۇپ 
تاللىساق،  ئورۇننى  تار  ئەگەر 
ئورۇنلىشالماي  تولۇق  ھەممەيلەن 
بىر  ئورۇنلىشالىساقمۇ  ياكى  قالىمىز 

پىستىرما

)ئاخىرى 4- بەتتە(


