
َعْن َأِب نَِيٍح ِعْرَبِض ْبِن َسارِيََة رضي هللا عنه قَاَل: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَفْجَر، ثَّ  »َصلَّى لََنا َرُسوُل اللَِّ َصلَّى اللَّ
َأقـَْبَل َعَليـَْنا، فـََوَعظََنا َمْوِعَظًة بَِليَغًة، َذرََفْت َلَا اْلَْعُيُ، 
 ، َوَوِجَلْت ِمنـَْها اْلُقُلوُب، قـُْلَنا َأْو قَاُلوا: >َي َرُسوَل اللَِّ
َكَأنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع، فََأْوِصَنا<، قَاَل: >ُأوِصيُكْم 
َحَبِشيًّا،  َعْبًدا  َكاَن  َوِإْن  َوالطَّاَعِة  َوالسَّْمِع  بِتـَْقَوى اللَِّ 
فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يـََرى بـَْعِدي اْخِتَلفًا َكِثريًا، فـََعَلْيُكْم 
َوَعضُّوا  اْلَمْهِديَِّي،  الرَّاِشِديَن  اْلَُلَفاِء  َوُسنَِّة  ِبُسنَِّت 
ُكلَّ  فَِإنَّ  اْلُُموِر،  َوُمَْدَثِت  ُكْم  َوِإيَّ ِبلنَـَّواِجِذ،  َعَليـَْها 

ُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، َوِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضَلَلٌة<«.
ئەبۇ نەجىھ ئىرباز ئىبنى سارىيە رضي 
هللا عنهدىن نەقىل قىلىنغان ھەدىستە، 
ملسو هيلع هللا ىلص  »پەيغەمبەر  دېگەن:  مۇنداق  ئۇ 
نامىزىنى  بامدات  بولۇپ  ئىمام  بىزگە 
بۇرۇلۇپ  بىزگە  ئاندىن  ئوقۇدى، 
نەسىھەت  بىر  تەسىرلىك  ناھايىتى 
ياش  كۆزلىرىمىزىدىن  قىلدىكى، 
تۆكۈلۈپ، قەلبلىرىمىز تىترەپ كەتتى. 
سۆز  بۇ  رەسۇلۇلالھ!  >ئى  كىشى:  بىر 
ۋىداالشقۇچىنىڭ ۋەز-نەسىھەتلىرىدەك 

قىلىدۇ.بىزگە قىلىدىغان ۋەسىيىتىڭ 
رەسۇلۇلالھ  سورىغانىدى،  دەپ  بارمۇ؟< 
هللاتىن  >سىلەرگە  دېدى:  مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلص 
بولغان  باش  سىلەرگە  قورقۇشنى، 
قۇل  ھەبەشىستانلىق  كىشى 
سۆزىنى  ئۇنىڭ  تەقدىردىمۇ  بولغان 
ئىتائەت  قەتئىي  بۇيرۇقىغا  ئاڭالپ. 
قىلىمەن.  تەۋسىيە  قىلىشىڭالرنى 
مەندىن  كىمكى  ئىچىڭالردىن 
ئىختىالپالرنى  كۆپ  ياشىسا  كېيىن 
سۈننىتىمگە  مېنىڭ  سىلەر  كۆرىدۇ. 
ھەم  يېتەكلەنگەن  يولغا  توغرا  ۋە 
يېتەكلىگۈچى  يولغا  توغرا  باشقىالرنى 
خەلىپىلەرىنڭ سۈننىتىگە مۇستەھكەم 
چىشىڭالر  ئېزىق  ئۇنى  ئېسىلىڭالر. 
چىڭ  )يەنى  چىشلەڭالر  بىلەن 
تۇتۇڭالر(. دىنغا يېڭىدىن پەيدا قىلىپ 
ئىشتىن  ھەرقانداق  قويۇلغان  قوشۇپ 
ھەزەر ئەيلەڭالر. ھەقىقەتەن يېڭى پەيدا 
قىلىنغان ھەرقانداق ئىش بىدئەتتۇر، 

ھەرقانداق بىدئەت ئازغۇنلۇقتۇر<« )ئەبۇ 
داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان. ئەلبانى »سەھىھ« 

دېگەن(.

ھەدىستىن ئېلىنغان پايدىالر
ۋەز-نەســـىھەت  بىرىنچـــى، 
ئىكەنلىكى،  ســـۈننەت  قىلىشـــنىڭ 
ئورنىدا  ئـــۆز  ۋەز-نەســـىھەت  لېكىن 
بولۇشـــى ۋە كـــۆپ بولـــۇپ كېتىپ 
قويماسلىقى. زېرىكتۈرۈپ  باشقىالرنى 
ۋەز-نەســـىھەت  ئىككىنچـــى، 
قىلغۇچىنىـــڭ تەســـىرلىك ســـۆز-
ئىبارىلەرنى تالالپ ئىشلىتىشـــىنىڭ 

مۇھىملىقـــى.
هللاتىـــن  قەلـــب  ئۈچىنچـــى، 
يـــاش  كۆزنىـــڭ  قورققاندىـــال 
قاتقانســـېرى  قەلب  تۆكىدىغانلىقى، 
كۆزنىڭ يـــاش تۆكمەيدىغانلىقى. )هللا 
تعـــاىل بىزنـــى ۋە ســـىلەرنى قەلبنىڭ 
قېتىپ كېتىشـــىدىن ساقلىســـۇن!(
تۆتىنچـــى، كىشـــىنىڭ ئىلىـــم 
ئەھلىلىرىدىـــن  ئۆزىگـــە ۋەســـىيەت 
ســـۈننەت  قىلىشـــنىڭ  تەلـــەپ 

. نلىكـــى ئىكە
بەشـــىنچى، بەندىگـــە قىلىدىغان 
ۋەســـىيەتنىڭ ئـــەڭ مۇھىمراقى ــــ  
ئىكەنلىكى.  تەقۋالىـــق  بولغان  هللاقا 
بولۇشنىڭ  تەقۋا  هللاقا  ئالتىنچى، 
بولۇش«نىڭ  تەقۋا  »هللاقا  زۆرۈرلىكى. 

تاقىتىنىڭ  بۇيرۇغاننى  شەرىئەت  ــــ 
ۋە  قىلىش  ئىجرا  تولۇق  يىتىشىچە 
تەلتۆكۈس  ئىشالردىن  چەكلىگەن 

يىراق بولۇش ئىكەنلىكى.
شەرىئەت  ئەمىرلەرگە  يەتتىنچى، 
بويىچە ئىتائەت قىلىشنىڭ پەرزلىكى. 
مىسال  قۇلنى  ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ  رەسۇلۇلالھ 
ئەمىر  قۇلنىڭ  ــــ  كەلتۈرۈشى 
بولىدىغانلىقىنى  جائىز  بولۇشىنىڭ 
ئەمىرلەرنىڭ  بەلكى  بىلدۈرمەستىن 
بولغان  كۆرۈمسىز  چىراي-شەكلى 
بويىچە  شەرىئەت  تەقدىردىمۇ 
قىلىش  ئىتائەت  ئۇالرغا  باشقۇرسىال، 
زۆرۈر بولغانلىقى ئۈچۈن ئىكەنلىكى. 

ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ  رەسۇلۇلالھ  سەككىزىنچى، 
كەلگۈسى ئىشالردىن خەۋەر بەرگەنلىكى 
دەلىل  پەيغەمبەرلىكىگە  ئۇنىڭ  ــــ 
بولىدىغان مۆجىزىلەردىن ئىكەنلىكى. 
رەسۇلۇلالھ  خۇددى  ئەمەلىيەتتىمۇ 
مۇسۇلمانالر  بەرگەندەك،  خەۋەر  ملسو هيلع هللا ىلص 
ئۆزئارا ئىختىالپ قىلىشتى ۋە نۇرغۇن 

پىرقىلەرگە بۆلۈندى.
يولدىكى  توغرا  توققۇزىنچى، 
ئەبۇبەكرى،  بولسا  خەلىپىلەر  ئادىل 
رضي هللا عنهمالر  ئەلى  ۋە  ئوسمان  ئۆمەر، 
بولۇپ، مانا بۇالرنىڭ بىرەرى چىقارغان 
ھەرقانداق  كېيىنكى  ئۇالردىن  ھۆكۈم 
ھۆكۈمىنىڭ  چىقارغان  كىشىنىڭ 
ئۇالر  چۈنكى،  تۇرىدىغانلىقى.  ئالدىدا 

تېخىمۇ  شەرىئەتتە(  )يەنى  سۈننەتتە 
ئىلىملىك ۋە دىندا تېخىمۇ تەقۋا ھەم 
بولغانلىقى  كىشىلەر  ئېھتىياتچان 

ئۈچۈن ئىكەنلىكى. 
ۋە  ملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھ  ئونىنچى، 
مەۋجۇت  زامانىدا  ساھابىلەرنىڭ 
ۋە  ئېتىقاد  ھەرقانداق  بولمىغان 
»ساۋاب بولىدۇ« دېيىلگەن ھەرقانداق 
بىدئەت  ھەرىكەتنىڭ  ۋە  سۆز 
ئىكەنلىكى، ھەممىسىنىڭ ئازغۇنلۇق 
ئىكەنلىكى، ئۇنىڭدا ھېچبىر پايدا ۋە 
ئۇنى  گەرچە  يوقلۇقى.  ھىدايەتنىڭ 
پەيدا قىلغانالر ئۇنى »پايدىلىق« دەپ 
قارىغان تەقدىردىمۇ، پۈتۈنلەي يامان ۋە 

زىيانلىق ئىش ئىكەنلىكى. 
مۇسۇلمانالر  بىرىنچى،  ئون 
چۈشەنچىدىكى  دىنىي  بولغان  دۇچار 
پىرقىلەرگە  ھەرخىل  ۋە  بۇرمىلىنىش 
بۆلۈنۈشلەردىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىنبىر 
بۇلىقى  ساپ  ئىسالمنىڭ  ــــ  يولى 
)يەنى  سۈننەت  ۋە  قۇرئان  بولغان 
ئىكەنلىكى.  قايتىش  ھەدىس(كىال 
ئىككىسى  مۇشۇ  دىننىڭ  بۇ  چۈنكى، 
شۇڭا  كۆتۈرىدىغانلىقى،  قەد  بىلەنال 
بىلەن  باشقىسى  ئىككىسىدىن  بۇ 
مۇسۇلمانالرنىڭ توغرا يولدىن بۇرۇلۇپ 
قاراپ  يىقىلىشقا  ۋە  كېتىشكە 

ماڭىدىغانلىقى. 
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)بېشـى ئالدىنقى ساندا(
هللا  رضـي  ئەلـى  ئەمىرۇلمۇئمىنىـن 
بىلـەن  »سـەۋر  دېگـەن:  مۇنـداق  عنـه 
ئىماننىـڭ مۇناسـىۋىتى خـۇددى بـاش 
مۇناسـىۋىتىگە  بەدەننىـڭ  بىلـەن 
ئوخشـايدۇ. شـۇڭا سەۋرسـىز كىشـىدە 
ئىمـان تۇرمايـدۇ« )ئىمام لەلكائى سـەھىھ 

قىلغـان(. نەقىـل  بىلـەن  ئىسـناد 
بۈيـۈك سـاھابە ئابدۇلـالھ ئىبنـى 
دۇئـا  مۇنـداق  عنـه  هللا  رضـي  مەسـئۇد 
قىلغـان: »ئـى هللا! بىزگـە ئىماننـى، 
)شـەرئىي  فىقھـى  ۋە  جەزمىيەتنـى 
چۈشـىنىش(نى  توغـرا  ھۆكۈملەرنـى 
زىيـادە قىلغىـن« )ئىمـام لەلكائى سـەھىھ 

قىلغـان(. نەقىـل  بىلـەن  ئىسـناد 
ئەبـۇ  ئاببـاس،  ئىبنـى  ئابدۇلـالھ 
ھۇرەيـرە ۋە ئەبـۇ دەردا رضـي هللا عنهـمالر: 
»ئىمـان كۈچىيىـپ ۋە ئاجىزلىشـىپ 
تۇرىـدۇ« دەيتتـى )ئىمـام لەلكائـى سـەھىھ 

ئىسـناد بىلـەن نەقىـل قىلغـان(.
جـەرراھ  ئىبنـى  ۋەكىـئ  ئىمـام 
»ئەھلـى  دېگـەن:  مۇنـداق  هللا  رمحـه 
ـــــ  ئىمـان  قارىشـىدا  سـۈننەتنىڭ 
لەلكائـى  )ئىمـام  ئەمەلـدۇر«  ۋە  سـۆز 
قىلغـان(. نەقىـل  بىلـەن  ئىسـناد  سـەھىھ 
ئەھلـى سـۈننەت ئىمامـى ئەھمـەد 
ئىبنى ھەنبەل رمحه هللا مۇنداق دېگەن: 
كۈچىيىـدۇ،  ئارقىلىـق  ئەمـەل  »ئـۇ 
ئارقىلىـق  ئىتىـش  تـەرك  ئەمەلنـى 
سـەھىھ  لەلكائـى  )ئىمـام  ئاجىزلىشـىدۇ« 

ئىسـناد بىلەن نەقىل قىلغان(.
رمحـه  بەسـرى  ھەسـەن  ئىمـام 
ـــــ  »ئىمـان  دېگـەن:  مۇنـداق  هللا 
چىرايلىـق  ئەمەللەرنـى  كۆرۈنۈشـتە 
قىلىـپ قويـۇش ۋە جەننەتنى خىيال 
بولماسـتىن  قىلىـپ قويـۇش بىلـەن 
مۇسـتەھكەم  قەلبلـەردە  بەلكـى 
ئارقىلىـق  ئەمەللـەر  ۋە  ئورنىغـان 
نەرسـىدۇر«  چىقىرىلغـان  راسـتقا 
العمـل«  العلـم  »اقتضـاء  باغدادىينىـڭ  )خەتىـب 

سـۆز(. نومۇرلـۇق   -56 كىتابـى  ناملىـق 
ئىمـام شـافىئىي رمحـه هللا: »ئىمـان 
ئـۇ   بولـۇپ،  ئەمـەل  ۋە  سـۆز  ـــــ 
كۈچىيىـپ ۋە ئاجىزلىشـىپ تۇرىـدۇ. 
ئىبادەتلـەر  ۋە  ئىتائـەت  ئـۇ  يەنـى 
ۋە  ئاسـىيلىق  كۈچىيىـدۇ،  بىلـەن 
گۇناھـالر بىلـەن ئاجىزلىشـىدۇ« دەپ 
بولغاندىـن كېيىـن، »مۇئمىنلەرنىـڭ 
قوشۇلۇشـى  ئىمـان  ئىمانىغـا 
ئۈچـۈن...« دېگـەن ئايەتنـى تىالۋەت 
بـەت(.  -62 تـوم   -1 البـاري«  )»فتـح  قىلـدى 
ئىمـام  )ھەدىسشـۇناس(  ھافىـز 
مۇنـداق  رمحـه هللا  ھۇمەيـدى  ئابدۇلـالھ 
دېگـەن: »ئىمـان ـــــ سـۆز ۋە ئەمـەل 
كـەم  ۋە  بولىـدۇ  زىيـادە  ئـۇ  بولـۇپ، 
پايـدا  سـۆز  ئەمەلسـىز  بولىـدۇ. 
بارمەيدۇ؛ نىيەتسـىز ئەمەل ۋە سـۆزمۇ 
)يەنـى  سۈننەتسـىز  بەرمەيـدۇ؛  پايـدا 
سـۈننەتكە ياكـى شـەرىئەتكە مۇۋاپىـق 
بولمـاي تـۇرۇپ( ھېچبىر سـۆز، ئەمەل 

)ئىمـام  بەرمەيـدۇ«  پايـدا  نىيـەت  ۋە 
ھۇمەيدىنىـڭ »أصـول السـنة« ناملىـق كىتابى 2- 

546- بـەت(. تـوم 
ئەبـۇ  )ھەدىسشـۇناس(  ھافىـز 
هللا  رمحـه  ئابدۇلبـەر  ئىبنـى  ئۆمـەر 
مۇنـداق دېگـەن: »فىقھىشۇناسـالر ۋە 
ئىجماغـا  شـۇنىڭغا  ھەدىسشۇناسـالر 
ۋە  سـۆز  ـــــ  >ئىمـان  كەلگەنكـى: 
ھېچبىـر  نىيەتسـىز  بولـۇپ،  ئەمـەل 
ئىمـان  بولمايـدۇ.  قوبـۇل  ئەمـەل 
بولسـا هللا قـا ئىتائـەت قىلىـش بىلەن 
كۈچىيىـدۇ، ئاسـىيلىق قىلش بىلەن 
ئاجىزلىشـىدۇ شـۇنداقال هللا قـا بولغان 
ئىمـان  ھەممىسـى  ئىتائەتلەرنىـڭ 
 -238 تـوم   -9 )»التمهيـد«  ھېسـابلىنىدۇ« 

بـەت(.
تابىئىنـالر،  سـاھابىلەر،  بارلىـق 
ئۇالرغا ياخشـىلىق بىلەن ئەگەشـكەن 
ۋە  فىقھىشۇناسـالر  ھەدىسشۇناسـالر، 
دىـن ئىماملىرى شـۇنداقال مۇشـۇالرغا 
ئىزچىل ئەگەشـكەنلەرنىڭ ھەممىسى 
يۇقىرىقىـدەك  ھەققىـدە  ئىمـان 
ئېتىقادتـا بولغـان بولـۇپ، سـەلەف ۋە 
خەلەفلەردىـن ھېچبىـر كىشـى ئۇالرغا 
پەقـەت  بولمىغـان.  پىكىـردە  قارشـى 
تائىپىلـەرال  بۇرۇلغـان  ھەقتىـن 
بولغـان. چۈشـەنچىدە  زىـت  بۇنىڭغـا 

سـۈننە  ئەھلـى  دېمـەك، 
ۋەلجامائەنىـڭ نەزىرىدىكـى ئىماننىـڭ 
سـۆز  خۇالسـە  توغرىسـىدا  مەنىسـى 

شۇكى:
قەلبىـدە  بەندىنىـڭ  ـــــ  ئىمـان 
مۇسـتەھكەم ئورنىغان، ئۇنى سۆزى ۋە 
ئەمىلـى ئارقىلىـق ئەمىللەشـتۈرگەن 
ئىجـرا  بۇيرۇقلىرىنـى  هللانىـڭ  ھەمـدە 
قىلىـش ۋە چەكلىگەنلىرىدىـن يىراق 
تـۇرۇش ئارقىلىـق بـەدەن ئەزالىرىـدا 
كۆرۈلگـەن  ئېنىـق  نەتىجىسـى 
ئىشـەنچلىك  چۈنكـى،  نەرسـىدۇر. 
ملسو هيلع هللا ىلص  مۇھەممـەد  پەيغەمبىرىمىـز 
ئېلىـپ  رەببىدىـن  بۈيـۈك  ئۆزىنىـڭ 
كەلگـەن بارچـە مەلۇماتالرغـا ئېتىقاد، 
ئىقـرار ۋە ئەمـەل جەھەتتـە »راسـت« 
دەپ ئىشـەنگەن ھـەر قانداق كىشـىگە 
ھەقىقەتـەن  كەلىمىسـى  »ئىمـان« 
ئىمانـدا  بەندىلـەر  كېلىـدۇ.  مـاس 
بولمايـدۇ.  بـاراۋەر  ئۆزئـارا  ھەرگىزمـۇ 
قەلبىـدە  كىمكـى  ئۈچـۈن  شـۇنىڭ 
ئىقـرار  تىلىـدا  ۋە  تەسـتىقالپ 
بـەدەن  لېكىـن  بولسـا،  قىلغـان 
بۇيرۇلغـان  ئارقىلىـق  ئەزالىـرى 
ئۇنداقتـا  قىلمىسـا،  ئـادا  پەرزلەرنـى 
»مۇئمىـن«  ھەرگىزمـۇ  كىشـى  ئـۇ 
بولمايـدۇ؛  ھەقلىـق  نامغـا  دېگـەن 
كىمكـى تىـل بىلـەن ئىقـرار قىلىپ، 
بـەدەن ئەزالىـرى ئارقىلىـق پەرزلەرنى 
ئىشـالرنى  بـۇ  لېكىـن  قىلسـا،  ئـادا 
قەلبـى تەستىقلىمىسـا، ئۇنداقتـا، بۇ 
نامغـا  دېگـەن  »مۇئمىـن«  كىشـىمۇ 
ھەقلىـق بولمايدۇ. كىمكـى ئەمەلنى 
ئىماندىـن ئايرىـپ چۈشـەندۈرىدىكەن، 
مۇرجىـئ،  كىشـى  بـۇ  ئۇنداقتـا 
بىدئەتچـى ۋە ئازغـۇن ھېسـابلىنىدۇ.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ھېكمەت دۇردانىلىرى

1
زىيىنى  مۇئمىنلەرنىڭ 
ياردەملىشىش  كاپىرغا  بەدىلىگە 
ھەقىقىي  ۋە  ئىززەت  خىيالىي  ــــ 
مۇئمىنلەرنى  »ئۇالر  خارلىقتۇر. 
تۇتىدۇ.  دوست  كاپىرالرنى  قويۇپ، 
ئىززەت  قېشىدىن  كاپىرالرنىڭ  ئۇالر 
)يەنى  قىالمدۇ؟!  تەلەپ  قۇدرەت  ۋە 
ئىززەت  دوستلۇقىدىن  كۇففارالرنىڭ 
ۋە قۇدەت تەلەپ قىالمدۇ؟( ئىززەت ۋە 
قۇدرەتنىڭ ھەممىسى هللاقا خاستۇر« 

)سۈرە نىسا 139- ئايەت(. 

ــــ ئابدۇلئەزىز تەرىيفى

2
شۇنى  كىشى  ئوقۇغان  تارىخنى 
بايقايدۇكى، كۇپرى دىيارلىرىنى فەتىھ 
ياكى  ۋەتەنچى  قوماندانالر  قىلغان 
ئىلمانىزىمچى  ياكى  ۋە  مىللەتچى 
بولماستىن بەلكى پەقەتال ئىسالمچى 
ئۆزىنىڭ  شۇڭا،  ئىدى.  بولغان 
شانلىق  ۋە  بىلمىگەن  ئۆتمۈشىنى 
ئۈممەتتە  ئوقۇمىغان  تارىخلىرىنى 
عنه  هللا  رضي  ئۆمەر  يوق.  ياخشىلىق 
ئىدۇق،  خار  »بىز  دېگەن:  مۇنداق 
ئەزىز  ئارقىلىق  ئىسالم  بىزنى  هللا 
ئەزىزلىكنى  بىز  ئەگەر  قىلدى. 
نەرسىدىن  باشقا  ئىسالمدىن 
بىزنى  هللا  بولساق،  ئىزدەيدىغان 
)»ئەبۇ  قىلىدۇ«  مۇپتىال  خارلىققا 

ئابدۇلمەلىك قانىلى«دىن ئېلىندى(.



53- سان

1. تۆۋەندىكـــى تېپىشـــماقنى 
توغرا  ھـــەم  تېـــز  كىـــم  قېنـــى 

تاپااليـــدۇ؟
كەچ بولسىمۇ ئۇچااليدۇ،
مەنزىل تامان قونااليدۇ.

شـــېئىرىي  تۆۋەندىكـــى   .2
تېپىشـــماقنى تېپىـــپ بېقىـــڭ!

 ئىككى قۇش بار
 قانات يايغان،
 ئۇچۇپ-ئۇچۇپ
 ھارمايدىغان.
 سېمىز پۇتلۇق
 يۈرەر بىرسى،

 ئارام ئاالر
 ھەر كېچىسى.
 بىرسى بولۇپ

 ئورۇق-سېمىز،
 يەرگە قونماي
 ئۇچار ئېگىز.
 ئىچمەيدۇ سۇ،
 يېمەيدۇ دان،
 تۈندە سەيلە

 قىالر ھامان.
 قانداق قۇش ئۇ،
 ئويالپ بېقىڭ!؟

 بەلگىسىدىن
 جاۋاب تېپىڭ.

ئالدىنقى  ساندىكى  تېپىشماقالرنىڭ 
جاۋابى:

1. يوپۇرماق.
2. تاغار، خالتا.

2

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
ئــەزرەق ئىبنــى قەيــس نەقىــل 
]بىــز  دەيــدۇ:  مۇنــداق  قىلىــپ 
ھەرۇرىيــالر  جايــدا  دېگــەن  ئەھــۋاز 
ئــۇرۇش  بىلــەن  )يەنــى خاۋارىجــالر( 
چاغــدا  بىــر  ئىــدۇق.  قىلغــان 
كېلىــپ  تۈۋىگــە  دەريانىــڭ  مــەن 
قاپتىمــەن. قارىغــۇدەك بولســام، بىــر 
ــاھابە(  ــر س ــۇم بى ــى مەل ــى )يەن كىش
ئۇلىغىنىــڭ چۇلۋۇرىنــى تۇتقــان ھالدا 
ــۇ  ــۇالغ ئ ــۇپ، ئ ــان بول ــاز ئوقۇۋاتق نام
كىشــىنى تارتقۇچالۋاتقــان، ئــۇ كىشــى 
بولســا ئۇلىغىغــا ئەگەشــكەن ھالەتتــە 
شــۇئبە  ئىكــەن.  ئوقۇۋاتقــان  نامــاز 
ــلەمى( رضــي  ــە ئەس ــۇ بەرزەت ــى ئەب )يەن
هللا عنــه مۇنــداق دېــدى: »خاۋارىجالردىــن 
بىــرى: >ئــى هللا! بــۇ شــەيخنى ھــاالك 
ــى  ــدى، ھېلىق ــەن ئى ــن< دېگ قىلغى
ســاھابە(  ھېلىقــى  )يەنــى  كىشــى 
ــدى:  ــداق دې ــدا مۇن ــن قايتقان نامازدى
ســىلەرنىڭ  ھەقىقەتــەن  >مــەن 
ســۆزۈڭالرنى ئاڭلىدىم. مــەن ئىلگىرى 

رەســۇلۇلالھ بىلــەن يەتتە-ســەككىز  
قاتناشــتىم،  غازاتقــا  قېتىملىــق 
ــى  ــىلەرگە دىنن ــۇلۇلالھنىڭ كىش رەس
ــداق ھالەتتــە  چىڭىتمــاي بەلكــى قان
دىننــى ئاسانالشــتۇرۇپ بەرگەنلىكىگــە 
شــاھىد بولغانمــەن. ئۇلىغىمغــا پات-
پــات قــاراپ قويــۇپ نامــاز ئوقۇشــۇم 
ئۇلىغىمنــى خالىغــان يېرىگــە قويــۇپ 
بىرىــپ، ئۇنــى ئىــزدەپ مۇشــەققەت 
ســۆيۈملۈكراقتۇر<«[  تارتىشــىمدىن 

)بۇخــارى توپلىغــان(. 

كاتتا  ئۇالرنىڭ  ــــ  بۇ  مانا 
ساھابىلەرگە، بولۇپمۇ رەسۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلصگە 
دەسلەپتە ياردەم بەرگەن ۋە رەسۇلۇلالھ 
ملسو هيلع هللا ىلص بىلەن بىللە دەسلەپتە جىھاد قىلغان 
گۇناھكارالرچە  قىلغان  ساھابىلەرگە 
ئىكەن،  بولغان  ئۇنداق  قىلمىشىدۇر. 
ئۈزۈلمەي  كېيىن  ساھابىلەردىن 
ئۇلۇغ  ۋە  ياخشى  تۇرىدىغان  كېلىپ 
كىشىلەرگە قانداقمۇ شۇنداق مۇئامىلە 
ئىلىملىك  ئۇالر  چۈنكى  قىلمىسۇن؟! 
تولىمۇ  قارىتا  كىشىلەرگە  ياخشى  ۋە 
»جۈرئەتلىك« ۋە تولىمۇ ئەدەپسىزدۇر. 
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھاۋايى-ھەۋەسلىرى، 
بىلىمسىزلىكلىرى ۋە ئاشقۇنلۇقلىرىغا 
ھەرقانداق  بولغان  پىكىردە  قارشى 
كىشىنى ھۆرمەت قىلمايدۇ. گەرچە ئۇ 
كىشىلەردىن  ياخشى  ۋە  ئۇلۇغ  كىشى 
جىھاد  يولىدا  هللا  ئىلگىرى  ھەمدە 
قىلىش ۋە ئېغىر سىناقالرغا بەرداشلىق 
قوشقان  تۆھپىلەرنى  قاتارلىق  بىرىش 
ئىمامالرنىڭ  ۋە  يېتەكچى  پەزىلەتلىك 
تەقدىردىمۇ  بولغان  جۈملىسىدىن 
ھۆرمەت قىلمايدۇ. شۇڭا، ئۇالر بىلەن 
بولغۇچە،  بولۇپ  ئىختىالپ  ئازراق 
دەرھال گۇناھكارغا چىقىرىش، ئازغۇنغا 
چىقىرىش،  جىنايەتچىگە  چىقىرىش، 
مۇناپىققا  ۋە  چىقىرىش  خىيانەتچىگە 
)كاپىرغا  تەكفىر  قاتارلىق  چىقىرىش 
)پاسىققا  تەفسىق  ۋە  چىقىرىش( 
ئارقىلىق  ئىبارىلىرى  چىقىرىش( 

ئۇالرنى قارىاليدۇ. )هللا پاناھ بەرسۇن!( 
ســـەھىھ ھەدىستە رەســـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص 
مۇنـــداق دېگـــەن: »چوڭلىرىمىزنـــى 
كىچىكلىرىمىزگە  ھۆرمەتلىمەيدىغان، 
رەھىم قىلمايدىغان ۋە ئالىملىرىمىزنىڭ 
مېنىڭ  كىشى  تونۇمايدىغان  ھەققىنى 
ئۈممىتىمدىـــن ئەمەس« )ئىمـــام ئەھمەد 
نەقىل قىلغـــان، »صحيـــح ترغيـــب« ناملىق كىتاب 
96- ھەدىس(. يەنى ئىلىملىكلىرىمىزگە 

ئېھتىـــرام قىلىـــش، ئۇلۇغـــالش ۋە 
ھۆرمەتلەش بولســـا ئۇالرنىڭ ھەققىنى 

نلىقتۇر. تونۇغا
رەســـۇلۇلالھ ملسو هيلع هللا ىلص يەنـــە مۇنـــداق 
يولىـــدا خىزمەت  »)دىـــن  دېگـــەن: 
قىلىـــپ( ياشـــانغان مۇســـۇلماننى، 
قۇرئاننـــى )شـــەرىئەتنى( چەكتىـــن 
ئاشـــۇرۇۋەتمەي ۋە تاشـــالپمۇ قويماي 
ھەمـــدە  ئادەمنـــى  ئۆزلەشـــتۈرگەن 
ئادالەتلىـــك ھۆكۈمراننى ھۆرمەتلەش 
ئۇلۇغالشـــنىڭ  هللانـــى  بولســـا 
داود«  أب  ســـنن  )»صحيـــح  جۈملىســـىدىندۇر« 

ھەدىـــس(.  -4053

شـــەئبى مۇنداق دېگـــەن: »زەيد 
ئىبنى ســـابىت بىر مېيتقـــا جىنازا 
كېيىـــن،  ئوقۇغاندىـــن  نامـــازى 
ئۇنىـــڭ قېچىـــرى مىنىـــش ئۈچۈن 
قېچىرىغا  )ئۇنىڭ  كەلتۈرۈلگەنىـــدى، 
مىنىشـــى ئۈچـــۈن( ئىبنـــى ئابباس 
تۇتۇپ  چۇلۋۇرىنـــى  ئۇنىـــڭ  كېلىپ 
بـــەردى. شـــۇنىڭ بىلـــەن زەيىـــد: 
تاغىســـىنىڭ  رەســـۇلۇلالھنىڭ  >ئى 
قىلمىغىـــن<  ئۇنـــداق  ئوغلـــى! 
>بىز  ئاببـــاس:  ئىبنى  دېگەنىـــدى، 
ۋە  ئالىملىرىمىزغـــا  بىلىملىـــك 
چوڭلىرىمىزغا مۇشـــۇنداق )ھۆرمەت( 
دېـــدى.  بۇيرۇلغانمىـــز<  قىلىشـــقا 
ئاندىـــن زەيـــد ئۇنىڭغـــا: >قولۇڭنى 
ئـــۇ  دېـــدى.  كۆرســـەتكىن<  مـــاڭا 
دەرھال  زەيد  قولىنى چىقارغانىـــدى، 
>بىزمۇ  ســـۆيۈپ:  قولىغـــا  ئۇنىـــڭ 
پەيغەمبىرىمىزنىـــڭ جەمەتىگـــە مانا 
قىلىشـــقا  )ھۆرمـــەت(  مۇشـــۇنداق 
ھەدىســـنى  )بۇ  دېدى«  بۇيرۇلغانمىـــز< 
تەبەرانـــى، بەيھەقى ۋە ھاكىم  توپلىغان، ھافىز 

ئىراقى »إحيـــاء علـــوم الديـــن« ناملىق كىتابنىڭ 1-  

خاتىرىلىگەن(.  بېتىـــدە   -63 تـــوم 

قاراڭ   ! مانا بۇ ئەدەپسـىز ۋە ئاشقۇن 
خاۋارىجـالر ئەنە شـۇ يۈكسـەك ۋە ئالىي 

ئەخالقالردىن نېمىدېگەن يىراق-ھە!
پەيغەمبىرىمىـز  سـۆيۈملۈك       ئـۇالر 
مۇھەممـەد ملسو هيلع هللا ىلصنىڭ چوڭالر، پەزىلەتلىكلەر 
ۋە  ھەققـى  ئىلىملەرنىـڭ  ئەھلـى  ۋە 
ھۆرمىتى توغرىسىدا بەرگەن كۆرسەتمە  ۋە 
يوليورۇقلىرىدىن نە قەدەر يىراقلىقتا-ھە!
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

ئەنــەس ئىبنــى نەزىــر رضــي هللا عنــه 
ۋەقەلىكىدىكــى ئىبرەتلــەر

جان  يولىـــدا  جىھاد  بىرىنچـــى، 
پەزىلىتىنىڭ  قىلىشـــنىڭ  تەقدىـــم 

ئىكەنلىكى. يۇقىـــرى 
ئىككىنچـــى، گەرچـــە ئۆزىنىـــڭ 
ھاياتىغا خـــەۋپ يىتىدىغان دەرىجىدە 
ۋاپا  ئەھدىگـــە  بولســـىمۇ،  بېســـىم 
ئىـــش  پەزىلەتلىـــك  قىلىشـــنىڭ 

ئىكەنلىكـــى.
ئۈچـــۈن  جىھـــاد  ئۈچىنچـــى، 
شـــەھىدلىكىنى تەلەپ قىلىشـــنىڭ 
تاشالشـــتىن  ھاالكەتكـــە  ئۆزىنـــى 

ئىبـــارەت چەكلەنگەن ئىـــش قاتارىغا 
نلىقـــى. كىرمەيدىغا

تۆتىنچـــى، ئەنەس ئىبنـــى نەزىر 
رضـــي هللا عنهنىـــڭ ئاشـــكارا پەزىلىتى، 
ئۇنىڭدىكـــى ئىماننىـــڭ ســـەھىھ ۋە 
تەقۋالىق،  ئۇنىڭدىكى  ســـاغالملىقى، 
پەرزكارلىـــق ۋە ئاخىرەتكـــە بولغـــان 
جەزمىـــي ئىشـــەنچنىڭ ئىنتايىـــن 

ئىكەنلىكى. كۈچلـــۈك 
غەلىبە-نۇسرەتنىڭ  بەشـــىنچى، 
ئاخىـــرى هللانىـــڭ قولىدا  باشـــتىن 
ئىكەنلىكـــى. لېكىن، بـــۇ غەلىبە-
نۇســـرەت بىزدىـــن هللا بىلـــەن بىرگە 
قەلبلەرنىـــڭ  مۇئمىـــن  تۇرىدىغـــان 

ۋە پارچىالنمـــاس، بۆلۈنمـــەس بىـــر 
)جەڭچى(الرنىڭ  مۇقاتىل  ســـەپتىكى 
بولۇشـــىنى تەلـــەپ قىلىدىغانلىقى.
بولسـا  جېڭـى  ئۇھـۇد  ئالتىنچـى، 
ئـۇرۇش  مەيلـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
ياكـى تىنچلىـق مەزگىلىـدە بولسـۇن 
ئىتائـەت  رەھبەرلىككـە  ئوخشاشـال 
ئىكەنلىكىگـە  پـەرز  قىلىشـنىڭ 

ئىبرەتتـۇر.  ۋە  دەرس  ئەمەلىـي 
غەنىيمەتكە  جەڭـــدە  يەتتىنچى، 
ئېرىشىشـــكە قاتتىق ھېرىس بولغان 
ماڭماسلىقنىڭ  بىلەن  قەلب  تەمەخور 
قەلبنى  بۇنـــداق  يەنى  الزىملىقـــى. 
تەربىيلـــەپ ئۆزگەرتىشـــنىڭ الزىـــم 

. نلىكى ئىكە
ئومۇمنىڭ  سەككىزىنچى، 
مەنپەئەتىگە ئاالقىدار ئىشالردا بۇيرۇققا 
هللاقا  ۋە  قىلىش  ئىتائەتسىزلىك 
ئاسىيلىق قىلىشنىڭ زىيانلىرى پەقەت 
قىلغان  سادىر  ئىتائەتسىزلىكنى  شۇ 
چەكلەنمەستىن  بىلەنال  كىشىلەر 
ئورتاق  مۇسۇلمانالرغا  ئومۇمىي  بەلكى 
ھەربىرىمىز  شۇڭا،  بولىدىغانلىقى. 
قىلىدىغان  خىزمەت  مۇسۇلمانالرغا 
ۋاقتىمىزدا  تۇرغان  ئورۇندا  مۇھىم 
قاراپ،  سەل  خىزمىتىمىزگە  ئۆز 
نەتىجىدە شۇ ئورۇندىن ئىسالمغا ھۇجۇم 
قىلىنىپ قېلىنىشىدىن قاتتىق ھەزەر 

قىلىشىمىز كېرەك.
)ئۇھۇد ئۇرۇشـىدىكى( زىيانداش 

لىمە كە
غەنىيمەتلەرنى  »سىلەر  ئۇالرنىڭ 
قولدىن بەرمەڭالر!« دېگەن كەلىمىسى 
بولسا ناچار ۋە زىيانداش كەلىمە بولۇپ، بۇ 
ـــ يامانلىققا كۆپ بۇيرۇيدىغان  كەلىمەـ 
نەپسىنىڭ ھەمدە  ئىنسانىي زەئىپلىك 
ۋە ئاجىزلىقنىڭ كەلىمىسىدۇر لېكىن، 
قۇرئان كەرىم بۇ كەلىمىنى »نەپسىنىڭ 
چۈشەندۈرگەن  دەپ  كەلىمىسى« 
دۇنيا  بولغان  مەۋجۇت  ئۇنىڭدا  بولۇپ، 
ھەتتا  قالدۇقلىرى  مۇھەببىتىنىڭ 
بېسىپ  بۇيرۇقىنى  پەيغەمبەرنىڭ 
چۈشۈپ، ئوقياچىالرنىڭ تاغدىن قايتىپ 
چۈشۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. دەل 
ئارمىيىسى  ئىسالم  پۈتۈن  پەيتتە  شۇ 

مۇسىبەتلەنگەن.
دۇنيانـى  ئىنسـان  ھەرقانـداق 
ئۇنىڭغـا  ۋە  كۆرىـدۇ  ياخشـى 
لېكىـن،  قىلىـدۇ.  مۇھەببـەت 

ئۇنىـڭ  ۋە  هللا  مۇھەببىتىنىـڭ  دۇنيـا 
مۇھەببىتىگـە  بولغـان  ئەلچىسـىگە 
بـاراۋەر بولۇشـى ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق 
بۇنىڭغـا  ئەمەسـتۇر.  دۇرۇس  بولۇشـى 
ۋە  تەمـە  بولغـان  دۇنياغـا  ئەگىشـىپ 
بۇيرۇقـى،  هللانىـڭ  ئىنتىلىشـلەرنىڭ 
هللانىـڭ ئەلچىسـىنىڭ بۇيرۇقى، هللانىڭ 
ئۈسـتۈن  شـەرىئىتىدىن  ۋە  ھۆكۈمـى 
ئورۇنغـا قويۇلۇشـى دۇرۇس ئەمەسـتۇر. 
بۇ كەلىمە بولسا ئىنساننىڭ نەپسى 
ئەقىل-ئىدراكسىز ھالدا سۆزلەيدىغان 
ئىسالم  پۈتۈن  بىر  ئۇ  بولۇپ،  كەلىمە 
قىلدى.  ھاالك  ئارمىيىسىنى 
كەلىمىسى  زىيانداش  شۇ  نەپسىنىڭ 
ئاجىزلىق  مۇسۇلمانالرنىڭ  سەۋەبتىن 
ئىستراتېگىيىلىك  مۇھىم  يەرلىرى، 
ھۇجۇم  مۇسۇلمانالرغا  ۋە  ئورۇنلىرى 
يوچۇقالر  مۇھىم  بولىدىغان  قىلغىلى 
ھەمدە  قالدى  قوغدىغۇچىسىز 
قوشۇنى  ئاتلىق  مۇشرىكالرنىڭ 
تەرىپىدىن  ئارقا  مۇسۇلمانالرنىڭ 
بۇ  مانا  كەلدى.  قىلىپ  ھۇجۇم 
زىيانداش  شۇ  ئەنە  نەپسىنىڭ  ئىشالر 
كىرىپ،  كەينىگە  كەلىمىسىنىڭ 
ئەمرىگە  ئەلچىسىنىڭ  هللانىڭ 
ئۈچۈن  قىلغانلىقى  مۇخالىپەتچىلىك 
يۈز بەردى. مۇسۇلمانالر ئېغىر سىناققا 
يولۇقتى ۋە قاتتىق ساراسىمگە چۈشتى. 
ھەتتا »رەسۇلۇلالھ ئۆلتۈرۈلدى« دېگەن 
مۇشۇالرنىڭ  مانا  تارقالدى.  خەۋەرمۇ 
قولدىن  »غەنىيمەتلەرنى  ھەممىسى 
زىيانداش  دېگەن  بەرمەڭالر!« 

كەلىمىنىڭ سەۋەبىدىن بولدى.

)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

سەبىيلەر سەھىپىسى

قەدىمكى ۋە ھازىرقى زاماندىكى خاۋارىجالر
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پىنتاگـــون  يەنـــى  ئامېرىـــكا 
مىنىســـتىرلىقى  ئىشـــالر  )ھەربىي 
بىنا(  بۇرجەكلىك  بەش  جايالشـــقان 
قىســـقىچە مۇنداق ئىپادە بىلدۈردى: 
شـــىمالىي  تـــەرەپ  بىر  »قانـــداق 
ســـۈرىيىدە ھەربىي ھەرىكەت ئېلىپ 
بارىدىكەن، ئەنە شـــۇ تەرەپ يەتكۈدەك 
پاراكەندىچىلىككە ســـەۋەبچى بولغان 
ھەرىكەتلەرنى  بۇنـــداق  بىز  بولىدۇ. 

ھەرگىـــز قوبـــۇل قىاللمايمىز«. 
ئىپادىسى  قىسقىچە  رۇسىيىنىڭ 
مۇنـــداق: »تۈركىيىنىڭ ئۆز ئالدىغا 
تۇتقان ئايرىم پوزىتســـىيىلىرى بار. 
يەردە ســـۈرىيە مەسىلىســـى  بۇ  مانا 
ھەققىـــدە موســـكۋا بىلـــەن ئەنقەرە 
ئورتـــاق  بەزىبىـــر  ئوتتۇرىســـىدا 
پوزىتســـىيەلەر بار بولـــۇپ، ئامېرىكا 
بۇ خىـــل پوزىتســـىيىلەرنى >رايوندا 
كرىزىســـالرنىڭ  بىرىۋاتقـــان  يـــۈز 

قارىلىدى«.  دەپ  ســـەۋەبى< 
يۇقىرىقى بايانالرغا ئىنكاس:

تۈركىيـــە  بىلـــەن  ئامېرىـــكا 
ئىتتىپاقـــداش )يەنى قەســـەمداش( 
بولغـــان ئىككى دۆلـــەت بولۇپ، بۇ 
ئىككىســـىنىڭ ئارىســـىدا مۇئەييەن 
مەزگىللىك  مەنپەئەتلـــەر،  ئورتـــاق 
تەتقىقاتالر  دائىملىـــق  يىغىنـــالر، 
مەسلىھەتلىشىشـــلەر  ئۆزئـــارا  ۋە 

 . ت جۇ ۋ مە
ئۇنســـۇرلىرى  بۆلگۈنچى  كـــۇرد 
يەرلىك  ئامېرىكىنىڭ ســـۈرىيىدىكى 
مەينەتچىلىـــك  ياكـــى  ۋەكىلـــى 

شـــېرىكى بولۇپ، ئامېرىـــكا بۇالرنى 
دائىشقا ۋە ئىران كېڭەيمىچىلىكىگە 
سېلىشـــتىن  خىزمەتكـــە  قارشـــى 

بواللمايدۇ.  بىھاجـــەت  ھەرگىز 
مانـــا بـــۇ رېئاللىققـــا مۇۋاپىق 
ئامېرىكا-تۈركىيـــە  كېلىۋاتقـــان 
»قۇچاققـــا  بولســـا  سىياســـىتى 
ئېلىـــش« سىياســـىتى بولـــۇپ، بۇ 
خىل سىياســـەت »تاياق ۋە ســـەۋزە 
ئۇســـلۇبى« دېيىلىدۇ )يەنى بۇ ســـۆز 
ئەرەبلەرنىـــڭ »ئېشـــەكنى تاياقتـــا 
ئۇنىمىســـا  بۇنىڭغـــا  ھەيدەيمىـــز، 
ســـەۋزە بىرىپ ھەيدەيمىـــز« دېگەن 
ســـۆزىنىڭ يىغىندىســـى(. ياكى بۇ 
»ئىتتىپاقداش  سىياســـەت  خىـــل 
ۋە دۈشـــمەن سىنارىيىســـى« دەپمۇ 
ئاتىســـاڭال  قانـــداق  ئاتىلىـــدۇ. 
ئۇيەر-بۇيـــەردە  لېكىـــن  مەيلـــى، 
كۆپ  بۇنـــداق  قىلىنغـــان  ئېـــالن 

ئالدانماڭ!  بايانالرغـــا 
كـــۇرد قوراللىـــق ئۇنســـۇرلىرى 
بولســـا بىر توپ چارۋىالرغا ئوخشاش 
ئېلىش«  »قۇچاققا  ئۇالرنـــى  بولۇپ، 
ئىنتايىـــن يۇقىـــرى دەرىجىدىكـــى 
مەنپەئەتلەرنى بىرىـــش ۋە ئىنتايىن 
ئارقىلىقال  تارتىـــش  زىيانالرنى  ئـــاز 
قولغا كېلىـــدۇ. مانا بۇ ــــ ئامېرىكا 
ئوتتۇرىســـىدا  تۈركىيـــە  بىلـــەن 
بىرلىككە كېلىنگەن بىر سىياســـەت 
ھازىـــر  سىياســـەت  بـــۇ  بولـــۇپ، 
تەدرىجـــى تەتبىقالنماقتا )»سىياســـىي 
قانىلىدىن  ئىستانســـىلىرى«  تارقىتىش  ئاڭ 

. ) ى ئېلىند
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ئىدلىب ۋەزىيىتى ھازىرقى ھالىتىدە داۋاملىشامدۇ؟

»تاياق ۋە سەۋزە ئۇسلۇبى«

)بېشى ئالدىنقى ساندا(
رازۋېدكىغا كېتىدىغان نورمال 

ئادەم سانى
رازۋېدكىغا  قېتىملىق  بىر 
ئادەتتە  سانى  ئادەم  نورمال  كېتەرلىك 
قالسا بولۇپ  ئاز  ئوندىن  بولىدۇ،  ئون 
پىلىموتچىالرغا  ۋە  قەنناس   ،RPG
رازۋېدكا  يېتىشمەيدۇ.  ياردەمچى 
سېزىپ  دۈشمەن  تاسادىپىي  جەريانىدا 
ئادەم  ئاز  قالساق،  تۇتۇشۇپ  قېلىپ 
تۇرماق  تاقابىل  دۈشمەنگە  بىلەن 
ئارىمىزدىن  ئەگەر  توختايدۇ.  تەسكە 
بولۇپ  يارىدار  ياكى  شەھىد  بىرەرسى 
چىقىپ  ئېلىپ  يۆتكەپ  بۇنى  قالسا، 
چۈشىدۇ.  تەسكە  تېخىمۇ  كېتىش 
بىلەن  دۈشمەن  بولسا،  ئادەم  كۆپرەك 
ئادەمگە  ئاز  قالساقمۇ  ئۇچرىشىپ 
تۇرغىلى  تاقابىل  ياخشىراق  قارىغاندا 

يارىدارالرنىمۇ  ۋە  شەھىد  بولىدۇ، 
ئاسانراق ئېلىپ چىقىپ كېتەلەيمىز، 
لېكىن ئادەم بەك كۆپ بولۇپ كەتسىمۇ 
تەسىر  يوشۇرۇنلۇقىغا  رازۋېدكىنىڭ 
ئازمۇ  ئەھۋالدا  ئادەتتىكى  يېتىدۇ، 
ئادەم  نورمال  ئەمەس  كۆپمۇ  ئەمەس، 
سانى ئون بولىدۇ. لېكىن كۆپ ئادەم 
شۇ  بولسا،  ئېھتىياجلىق  كىرىشكە 
ئادەم  مۇۋاپىق  قاراپ  شارائىتىغا  يەر 

كۆپەيتىلسە بولىدۇ.

 )ئاخىرى 4- بەتتە(

گۇرۇپپىدىكىلەرنىڭ رەت 
تەرتىپى ۋە ۋەزىپىسى

ئەڭ  رازۋېدچىك  ئاساسىي  ئىككى 
ئالدىدا كۆزىتىپ ماڭىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن 
بۇالر يەڭگىل بولۇشى ۋە يول يۈرگەندە 
)بىرىنچى  كېرەك.  بولۇشى  ھوشيار 
ئىككىنچى  كۆزىتىۋاتقاندا  رازۋېدچىك 
رازۋېدچىك ئۇنى قوغدايدۇ ۋە ئەمىرنىڭ 
رازۋېدچىكقا  بىرىنچى  بۇيرۇقلىرىنى 
ئوڭۇشلۇق  رازۋېدكىنىڭ  يەتكۈزىدۇ.( 
بولۇشى ئىككى ئاساسىي رازۋېدچىك ۋە 
ئەمىرىگە  گۇرۇپپىسىنىڭ  رازۋېدكا  شۇ 
ئاساسىي  ئۈچۈن  شۇنىڭ  باغلىق. 
گۇرۇپپىسى  رازۋېدكا  رازۋېدچىك 
بولۇشقا  رازۋېدچىكالردا  ئىچىدىكى 
مۇكەممەل  ئەڭ  شەرتلەر  تېگىشلىك 
بولۇشى  كىشىلەردىن  تېپىلىدىغان 
قورالىدا  ئىككىيلەننىڭ  بۇ  كېرەك. 
ئاۋاز پەسەيتكۈچ بولسا تېخىمۇ ياخشى. 
ئېتىشقا  ئوق  كىرگەندە  رازۋېدكىغا 
ئاتساق  ئوق  قېلىپ،  بولۇپ  مەجبۇر 
ئەھۋالالر  قالىدىغان  ئاڭالپ  دۈشمەن 
بۇنداق  مۇمكىن.  قېلىشى  بولۇپ 
رولى  پەسەيتكۈچنىڭ  ئاۋاز  ئەھۋالالردا 
رازۋېدكىدا  مەسىلەن،  بولىدۇ.  چوڭ 
يەرلەردە  بولمايدىغان  چىقارساق  ئوق 
ئۇچراپ  ھايۋان  يىرتقۇچ  ئالدىمىزغا 
ئوق  باشقا  ئۇنىڭدىن  ياكى  قېلىشى 

قېلىشى  تۇغۇلۇپ  زۆرۈرىيىتى  ئېتىش 
مۇمكىن.

ماڭىدۇ.  بولۇپ  ئۈچىنچى  ئەمىر 
ئەمىرمۇ يەڭگىل ۋە ئەستايىدىل بولۇشى، 
ھەرقانداق  بولماسلىقى،  ئالدىراڭغۇ 
جىددىيلىشىپ  يولۇققاندا  ئىشقا 
ياخشى  قېرىنداشالرنى  كەتمەسلىكى، 
قېرىنداشـــالرنى  ۋە  قىلىشى  تەرتىپ 
تۇرااليدىغان،  رىغبەتلەندۈرۈپ  ھەرۋاقىت 
بۇيرۇق  ئالدىغا  ئۆز  قاراپ  شارائىتقا 
تەدبىرلىك  ۋە  ئەقىللىق  قىالاليدىغان، 

بولۇشـــى كېرەك.
تۆتىنچى  ئاتقۇچى  پىلىموت 
جىسمانىي  كىشى  بۇ  ماڭىدۇ.  بولۇپ 
يول  بولۇشى،  كۈچلۈك  جەھەتتە 
يۈرگەندە ئەتراپنى ۋە ئەمىرنى كۆزىتىپ 
چىقىپ  دۈشمەن  تۇيۇقسىز  مېڭىشى، 
قالسا قەيەرگە ئورۇنلىشىش ۋە قەيەردە 
پىكىر  قىلىشنى  مۇداپىئە  تۇرۇپ 
مېڭىشى  ھالەتتە  تەييار  قىلىپ 

كېرەك.
ياردەمچىسى  ئاتقۇچى  پىلىموت 
كىشى  بۇ  ماڭىدۇ.  بولۇپ  بەشىنچى 
بىلەن  ئاتقۇچى  پىلىموت  دائىم  ھەر 
ۋە  قوغدىشى  ئۇنى  مېڭىشى،  بىللە 
ئاتقۇچى  پىلىموت  بىرىشى،  ياردەم 
كۆزىتىپ  دۈشمەننى  ئېتىۋاتقاندا  ئوق 
بولغاندا  زۆرۈر  كېرەك.  بىرىشى 

بولۇشى  ئادەم  ئاتااليدىغان  پىلىموتنى 
كېرەك.

بولۇپ  ئالتىنچى  ئاتقۇچى   RPG
جىسمانىي  ئاتقۇچى   RPG ماڭىدۇ. 
جەھەتتە كۈچلۈك بولۇشى، ھەرۋاقىت 
زېرەك بولۇپ، ئۆزىگە مۇۋاپىق ئورۇنالرنى 

كۆرۈپ مېڭىشى كېرەك.
ياردەمچىسى  ئاتقۇچى   RPG
يەتتىنچى بولۇپ ماڭىدۇ. ئۇ ھەر ۋاقىت 
RPG ئاتقۇچى بىلەن بىللە مېڭىشى، 
ئۇنى قوغدىشى، زۆرۈر بولغاندا RPGنى 

ئاتااليدىغان بولۇشى كېرەك.
ئەمىرلىككە  نائىب  ئەسكەرتىش: 
ئاتقۇچى   RPG كىشىنى  اليىق 
شەھىد  ئەمىر  كېرەك.  قىلىش 
ئەمىر  ئاتقۇچى   RPG كەتسە  بولۇپ 
 RPG ئەمىرنىڭ  نائىب  بولىدۇ. 
ــــ  سەۋەب  بولۇشىدىكى  ئاتقۇچى 
گۇرۇپپىنىڭ  ئورنى  RPGئاتقۇچىنىڭ 
ئوتتۇرىسىدا بولغانلىقىدىندۇر. سەۋەب 
بۇ  ئېيتقاندا،  ئېلىپ  قانۇنىيىتىدىن 
ئۈچىنچى  ئەمىرنى  ئورۇن.  بىخەتەر 
سەپنىڭ  ئەمىرنى  نائىب  ۋە  ئورۇنغا 
ئوتتۇرىغا تىزىش بولسا ئەمىر ۋە نائىب 

ئەمىرنىڭ بىخەتەرلىكى ئۈچۈندۇر.
سەككىزىنچى  ئاتقۇچى  قەنناس 
كۆزىتىپ  ئەتراپنى  ئۇ  ماڭىدۇ.  بولۇپ 
كۆزىتىپ  ئەمىرنىمۇ  مېڭىشى، 
ئورۇن  مۇۋاپىق  ئۆزىگە  ۋە  مېڭىشى 

كۆرۈپ مېڭىشى كېرەك.
ياردەمچىسى  ئاتقۇچى  قەنناس 
ئۇنىڭ  ماڭىدۇ.  بولۇپ  توققۇزىنچى 
ياردەمچىلەرگە  باشقا  ۋەزىپىسى 

ئوخشاش.
ئونىنچى بولۇپ ماڭىدىغان شەخس 
بۇ  ئالمايدۇ.  قورال  باشقا  ئاپتوماتتىن 

رازۋېدكا

ۋاســـىتىلىرىدە  ئاخبـــارات 
بىر   كېيلونىڭ  مىچىـــل  ئۆكتىچـــى 
پارچە سىياســـىي تەھلىلى تارقالغان 
ئىدلىب  ماقالىدە  بـــۇ  بولۇپ، كېيلو 
ۋەزىيىتىنىـــڭ ھازىرقىدەك تىنچلىق 
ھالىتىدە داۋاملىشـــىدىغانلىقى ۋە بۇ 
مەزگىللىك  ئۇزۇن  داۋاملىشىشـــنىڭ 
كۈچلەندۈرگـــەن  بولىدىغانلىقىنـــى 
تەكىتلەنگەن:  مۇنـــداق  )ماقالىـــدە 
»تۈركلـــەر شـــىمالىي ســـۈرىيىدىكى 
ئەســـكىرىي كۈچىنى ساقالپ قالىدۇ. 
مەســـىلىدە  بـــۇ  بولســـا  رۇســـىيە 
كېتەلمەيدۇ«(.  ھالقىپ  تۈركىيىدىن 
دەل شـــۇنىڭدەك، ئىرانمـــۇ ئۇيـــەر-
بۇيەرلـــەردە غەۋغا پەيدا قىلىشـــتىن 

ئارتـــۇق ئىـــش قىاللمايدۇ. 
يۇقىرىقى تەھلىلگە ئىنكاس: 

بىزنىڭ رۇسـىيىنىڭ مەقسـەتلىرى 
ئىنقىالبـى  سـۈرىيە  تۈركىيىنىـڭ  ۋە 
ئالدىدىكـى  مەنپەئەتلـەر  كۆزلىگـەن 
پەيـدا  شـەك  پرىنسـىپچانلىقىغا 
بىـز  ئەمـەس.  مۇھىـم  قىلىشـىمىز 
تۈركىيە مەنپەئەتـى بىلەن بۇ ئىنقىالب 
مەنپەئەتلىرىنىڭ سـۆھبەت ۋە مۇرەسسە 
ۋاقتىدىكـى  قويۇلغـان  ئۈسـتىلىگە 
قىاللمايمىـز.  ئىشـەنچ  تۈركىيىگـە 

شىمالىي  »تۈركلەر  كېيلو: 
كۈچىنى  ئەسكىرىي  سۈرىيىدىكى 

ئۇ  ئۇنداقتا،  دېدى.  قالىدۇ«  ساقالپ 
سۈرىيىنىڭ  شىمالىي  ئالغان  تىلغا 
كۆلىمى ۋە چېگراسى نەدىن-نەگىچە؟!
شۇنى تەكىتلەپ قويۇش كېرەككى، 
تۈركىيە سـۈرىيە ئىنقىالبىدىن ئېشىپ 
قالغـان جايالرنى ئـۆز ئىچىگە ئالغۇدەك 
يـەر كۆلىمىگە كۆڭـۈل بۆلىدۇ. ئۇندىن 
سـۆھبەت  تەدرىجـى  جايالرغـا  باشـقا 
تەييـار  ئۈچـۈن  قىلىـش  مۇرەسسـە  ۋە 
تۇرىـدۇ. بەلكىـم، تۈركىيـە يوقسـىزالر 
چېدىـرالر  كەچۈرۈۋاتقـان  كـۈن 
رايونىنـى ئـۆز ئىچىگـە ئالغـان ئـۇزۇن 
بىلـەن  لېنىيىسـى  چېگـرا  كەتكـەن 
كۇپايىلىنىشـى مۇمكىـن. تۈركىيـە بۇ 
ھەرگىـز  دۆلىتىگـە  ئـۆز  يوقسـىزالرنى 
قوبـۇل قىلمايـدۇ. ئاخىرقـى ھېسـابتا 
ئەسـەد ھۆكۈمىتىمـۇ ئۇالرنـى ھەرگىـز 
پەيتـى كەلگەنـدە،  قوبـۇل قىلمايـدۇ. 
ئىسـتىخبارات  خەلقئـارا  ئۇالرنـى 
كۈچلىـرى تۇتـۇپ كېتىشـى مۇمكىن.
رىبـات  بىـرەر  بولسـا  مۇجاھىـدالر 
ئۇنىـڭ  ۋە  ئەسـەد  نۇقتىسـىنى 
پايدىسـىغا  ئىتتىپاقداشـلىرىنىڭ 
ئـۇالر  شۇڭالشـقا  بەرمەيـدۇ.  تاشـالپ 
ئوتتۇرىسـىدىكى  تۈركىيـە  ۋە  رۇسـىيە 
قىلىـپ  پـەرۋا  ئانچـە  كېلىشـىملەرگە 
كەلگۈسـىدىكى  چۈنكـى،  كەتمەيـدۇ. 
مەنتىقىنـى  بىـر  مەلـۇم  كېلىشـىم 

تاپشۇرۇۋېلىشـىغا  مۇجاھىدالرنىـڭ 
قـارار چىقىرىشـى ۋە كېيلـو گېپىنـى 
قىلىۋاتقان شـۇنداقال تۈركىيە كۈچىنى 
ئـۆز  سـۈرىيە  شـىمالىي  سـاقالۋاتقان 
قېلىشـى  قېلىـپ  بويىچـە  ھالىتـى 

مۇمكىـن. 
كېيلـو يەنـە: »رۇسـىيە بولسـا بـۇ 
ھالقىـپ  تۈركىيىدىـن  مەسـىلىدە 
كېتەلمەيـدۇ« دېـدى. ئېھتىمـال ئىش 
ئـۇ دېگەنـدەك بولماسـلىقى مۇمكىـن. 
تۈركىيىنىـڭ  ۋە  رۇسـىيە  چۈنكـى، 
قالغـان  توقۇنۇشـۇپ  مەنپەئەتـى 
ئىككـى  بـۇ  پەيتتـە،  بىـر  ھەرقانـداق 
يىمىرىلىشـى  ئاالقىلىـرى  دۆلەتنىـڭ 
مۇمكىـن. ئۇنىڭدىـن كېيىـن قانـداق 
بىـر كىشـى: »تۈركىيـە پـات يېقىنـدا 
رۇسىيىنىڭ ئىدلىبتىكى ھەرىكىتىگە 
ئۇنداقتـا  دەيدىكـەن،  قويىـدۇ«  چـەك 
بـۇ ھەرىكـەت رۇسـىيە بىلـەن تۈركىيـە 
ئوتتۇرىسـىدىكى يېڭـى بىـر كېلىشـىم 
بىلەنـال بارلىققا كېلەلىشـى مۇمكىن.
مۇجاھىـدالر پەقـەت ئـۆز رەببىگـە، 
دۈشـمەنلىرى  قالسـا  كېيىـن  ئاندىـن 
بىلـەن جەڭ قىلىشـى ئۈچـۈن قىلغان 
قىلىـدۇ  ئىشـەنچ  تەييارلىقلىرىغىـال 
)»سىياسـىي ئـاڭ تارقىتىـش ئىستانسـىلىرى« 

ئېلىنـدى(. قانىلىدىـن 
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گېزىت،  قېرىنداشـــلىرىمىزنىڭ 
ژۇرناللىرىمىزنـــى  ۋە  رادىئـــو 
سەرگۈزەشـــتە،  شـــېئىر،  ماقالـــە، 
تارىـــخ، ئەســـكىرىي تەلىـــم، جەڭ 
ئاجايىباتـــالر،  مەيدانىدىكـــى 
قاتارلىق  مەلۇماتـــالر...  تېببىـــي 
ئەســـەرلەر  ژانىردىكـــى  ھەرخىـــل 
ســـەمىمىي  تەمىنلىشـــىنى  بىلەن 

قىلىمىـــز.  ئىلتىمـــاس 
تارقىتىشـــقا  گېزىتنـــى  بـــۇ 
ياردەملەشـــكەن، كـــۈچ چىقارغـــان 
ۋە قولالپ-قۇۋۋەتلىگـــەن بارلىـــق 
تعاىلنىـــڭ  هللا  قېرىنداشـــلىرىمىزغا 
مەغپىرىتـــى، رەھمىتى ۋە بەرىكىتى 
دۇئالىرىـــڭالردا  ســـالىھ  بولســـۇن! 
قېرىنداشـــلىرىڭالرنى  مۇجاھىـــد 

ئۇنۇتمىغايســـىلەر! 
والسلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ئەسكەرتىش

ئىلـى  ئايـدا،   -5 يىـل  بـۇ   ■
ناھىيىسـىدە  قورغـاس  ۋىاليىتىنىـڭ 
خەلـق باغچىسـى يولىغـا جايالشـقان، 
بازىرىنـى  مـال  بىلـەن  زاۋۇتـى  ياغـاچ 
 100 كۆلىمـى  ياسـىغان،  ئۆزگەرتىـپ 
كېلىدىغـان  مېتىـر  كـۋادرات  مىـڭ 
الگېر قىسـقىغىنە ئۈچ ئـاي ئىچىدىال، 
ياسـاپ  ئاساسـەن  ئايـدا   -8 يەنـى 

پۈتتۈرۈلگـەن.
ئۆزىنـى  الگېرنـى  مەزكـۇر 
ئاشكارىالشـنى خالىمىغـان بىـر نەپـەر  
ئالغـان  سـۈرەتكە  يوشـۇرۇن  مۇخبىـر 
بولۇپ، تارتىلغان سـىن كۆرۈنۈشـىدىن 
ئىچىـدە  الگېـر  ئاشكارىلىنىشـىچە، 
توققـۇز بىنـا بار ئىكەن، بىنـاالر ئالدىغا 
بولـۇپ،  ئورۇنالشـتۇرۇلغان  كامېـراالر 
ھەربىـر بىنا تـۆت قەۋەتتىن قىلىنىپ 
ياسـالغان، ھەربىـر قەۋەتتـە 27 يـۈرۈش 
»دەرسـخانا«  ئـۈچ  ئـۆي«،  »ياتـاق 
بارلىقـى مەلـۇم بولغـان. »دەرسـخانا« 
ئىشىكلىرى قوش قەۋەتلىك تۆمۈردىن، 
رىشـاتكىالردىن  تۆمـۈر  دېرىزىلىـرى 
»ئوقۇتقۇچـى  ھەتتـا  ياسـالغان، 
»مەھبۇسـالر«  بىلـەن  مۇنبىـرى« 
ئارىسـى تۆمۈر تورلۇق رىشاتكىالر بىلەن 
ئايرىۋېتىلگەن. سـىن كۆرۈنۈشـىدە يەنە 
مەھبۇسـالرنى  ئەتراپىغـا  الگېرنىـڭ 
مەجبـۇرى ئەمگەككـە سـېلىش ئۈچـۈن 
سـېلىنىۋاتقان زاۋۇتالرنىـڭ كۆرۈنۈشـى 

ئاشـكارىالنغان.
مۇخبىـر 9- ئايدا يەنـە بىر قېتىم 
الگېـر  كەلگىنىـدە،  الگېرغـا  مەزكـۇر 
ئىچىنىڭ »ئۇيغۇر مەھبۇس«الر بىلەن 
بولغـان.  مەلـۇم  بولغانلىقـى  تولـۇپ 
رەببىمىـز ئالـالھ مەزلـۇم خەلقىمىزنى 
ئۆز ھىمايىسـىدە ساقلىسـۇن! )ئامىن(

كۈچلۈك  جەھەتتە  جىسمانىي  كىشى 
تەرەپنى  ئارقا  ياقتىن  بىر  بولۇشى، 
ياقتىن  بىر  يەنە  ماڭسا،  كۆزىتىپ 
ئالدىدىكى ھەممەيلەنگە دىققەت قىلىپ 
مېڭىشى، سەپتىن چۈشۈپ قالغانالرغا، 
مېڭىشى  بېرىپ  ياردەم  يارىدارالرغا 
ئارقىدا ماڭغان كىشى چوقۇم  كېرەك. 
يولنى ياخشى بىلىدىغان بولۇشى الزىم.
رازۋېدكا گۇرۇپپىسىدىكى پىلىموت، 
گۇرۇپپىنىڭ  قەنناس  ۋە   RPG
ھېسابلىنىدۇ.  مۇداپىئەچىلىرى 
يۈرگەندە  يول  بۇالر  ئۈچۈن،  شۇنىڭ 
بولسۇن  توختىغاندا  ياكى  بولسۇن 
پىكىرلىرى گۇرۇپپىدىكىلەرنى قانداق 

مۇداپىئە قىلىشتا بولۇشى كېرەك.
رازۋېدكىدا دىققەت قىلىدىغان 

ئىشالر
قىلىپ  دىققەت  ئىزىغا  ئاياغ 
بارغان  قىلغىلى  رازۋېدكا  تەكشۈرۈش، 
ئەخلەتلەرنى  نەرسە-كېرەك،  ئورۇنغا 
قالماسلىق،  ئۇنتۇپ  ۋە  تاشلىماسلىق 
كۆرگەن نەرسىلەرنى ئېسىدە ساقلىۋېلىش، 
ئېسىدە  نەرسىلەرنى  ئاالھىدە  بولۇپمۇ 
ئەتراپتىكى  شۇ  ساقلىۋېلىش،  ياخشى 
ھالىتىدىن  ئەسلى  نەرسىلەرنى 
شاخلىرىنى  دەرەخ  ئۆزگەرتىۋەتمەسلىك، 
كەسمەسلىك، ئەگەر ئەسلى ھالىتىدىن 
)يەنى  بولسا  نەرسىلەر  ئۆزگەرتىلگەن 
كېسىلگەن شاخ ياكى ئەخلەت ۋە ياكى 
تاماكا قالدۇقى دېگەندەك(، ئىشقىلىپ 
كەلگەنلىكىگە  باشقىالرنىڭ  بىزدىن 

ئائىت نەرسىلەرگە دىققەت قىلىش.
)هللا خالىسا داۋامى كېلەركى ساندا(

)بېشى 3- بەتتە(

كۈنـى   -7 ئاينىـڭ   -11  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
ۋەرداك  مەيـدان  مۇجاھىدلىـرى 
ۋىاليىتى سـەيىف ئابـاد رايونىدا مۇرتەد 
ئارمىيىنىـڭ ئىككى دانـە بىخەتەرلىك 
تەكشـۈرۈش پونكىتىغـا قارىتـا ھۇجـۇم 
ئەمەلىيىتـى ئېلىپ بېرىـپ، 27 نەپەر 
مۇرتـەد ئارمىيە ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگەن 
فەتىـھ  مۇكەممـەل  نۇقتىالرنـى  بـۇ  ۋە 

قىلغـان.
■  11- ئاينىـڭ 8- كۈنـى بەششـار 
ئەسـەد ئارمىيىسـى ھامـا ۋىاليىتىنىڭ 
ئىلگىرىلـەپ،  نۇقتىسـىغا  زاالقىيـەت 
رىباتتـا تۇرۇۋاتقـان بىـر نەچچـە نەپـەر 
شـەھىد  قېرىندىشـىمىزنى  مۇجاھىـد 
كۈنـى   -10 ئاينىـڭ   -11 قىلغـان. 
شـام  تەھرىـر  ھەيئەتـۇ  سـەھەردە 
جامائىتىنىـڭ پىدائىيـالر ئەترىتـى بـۇ 
ئەمەلىيەتكـە قارىتـا ھاما ۋىاليىتىنىڭ 
تۇرابىي يېزىسـىغا جايالشـقان رۇسـىيە 
ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد  بەششـار  ۋە 
شـىتابىغا  قوماندانلىـق  بىرلەشـمە 
ھۇجـۇم ئەمەلىيىتـى ئېلىـپ بېرىـپ، 
 14 ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد  بەششـار 
نەپـەر ئەسـكىرى، تـۆت نەپەر مەسـئۇلى 
ئەسـكىرىنى  رۇس  نەپـەر  يەتتـە  ۋە 
قوماندانلىـق  بـۇ  ئۆلتۈرگـەن. 
ئورۇنالشـقان  مۇجاھىـدالر  شـىتابى 
زاالقىيەت نۇقتىسـىغا بىـر كىلومېتىر 

كېلىدىكـەن.

كۈنـى   -8 ئاينىـڭ   -11  ■
شـتاتى  كالىفورنىيـە  ئامېرىكىنىـڭ 
بويـۇد رايونىدا ئـوت ئاپىتى يۈز بېرىپ، 
ئۆلگـەن؛  پۇقـرا  نەپـەر  ھازىرغىچـە 48 
ئـۈچ نەپـەر ئـوت ئۆچـۈرۈش خادىملىرى 
ئىـز- ئـادەم  نەپـەر   200 يارىالنغـان؛ 
رايوندىكـى  بـۇ  يوقالغـان؛  دېرەكسـىز 
52 مىـڭ ئاھالـە ئۆيىدىـن ئايرىلىشـقا 
 55 ئاپىتىـدە  ئـوت  بولغـان؛  مەجبـۇر 
كەتكـەن؛  كۆيـۈپ  يـەر  گىكتـار  مىـڭ 
8817 يـۈرۈش ئىمـارەت ۋەيران بولغان. 
بـۇ قېتىمقـى ئوت ئاپىتـى كالىفورنىيە 
ئۆلگەنلەرنىـڭ  نىسـبەتەن  شـتاتىغا 
سـانى ئـەڭ كۆپ ۋە زىيـان كۆپ بولغان 

ھېسـابلىنىدىكەن. ئاپىتـى  ئـوت 

كۈنـى   -9 ئاينىـڭ   -11  ■
ئىمارىتىنىـڭ  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
قاتاردا تۇرۇشـلۇق سىياسـىي باشـقارما 
پايتەختـى  رۇسـىيە  ۋەكىللىـرى 
مەسىلىسـى  ئافغانىسـتان  موسـكۋادا 
يىغىنغـا  ئۆتكۈزۈلگـەن  توغرىسـىدا 
يىغىنـدا:  ۋەكىللـەر  بـۇ  قاتناشـقان. 
»ئافغانىستان دۆلىتىدە يۈز بىرىۋاتقان 
ئامېرىـكا  مەسـىلىلەرگە  پۈتـۈن 
ئامېرىكىلىقـالر  شـۇڭا  سـەۋەبچى، 
زېمىنىدىـن  ئافغانىسـتان  دەرھـال 
چىقىپ كېتىشـى كېـرەك« دېگەن. بۇ 
ۋەكىللـەر يەنـە: »بىر نەپـەر تاجاۋۇزچى 
زېمىنىـدا  ئافغانىسـتان  ئەسـكەرمۇ 
قالسـا بولمايـدۇ« دەپ تەكىتلىگـەن. 
11- ئاينىـڭ 6- كۈنـى ئافغانىسـتان 
باياناتچىسـى  ئىمارىتـى  ئىسـالم 

زەبىھۇلـالھ مۇجاھىـد ئېـالن قىلغـان 
ئافغـان  يىغىـن  »بـۇ  باياناتىـدا: 
تالىبانالرنىـڭ  بىلـەن  ھۆكۈمىتـى 
ئوتتۇرىسـىدا سـۈلھى قىلىـش يىغىنى 

ئىـدى. دېگـەن  ئەمـەس« 

■ 11- ئاينىڭ 11- كۈنى ئاتالمىش 
نەپـەر  نەچچـە  بىـر  ئىسـرائىلىيىنىڭ 
ئاالھىـدە قىسـىم ئەسـكەرلىرى غـەززە 
رايونىـدا  يۇنـۇس  خـان  شـەھىرىنىڭ 
يوشـۇرۇن  قارشـى  مۇجاھىدالرغـا 
ئەمەلىيـەت ئېلىپ بارماقچـى بولغان. 
مۇجاھىـدالر بۇالرنىـڭ ھەرىكەتلىرىنـى 
قارشـىلىق  قېلىـپ  سـېزىپ 
كۆرسـەتكەن. نەتىجىدە يەھۇدىيالرنىڭ 
بىر نەپەر ئەسـكىرىي مەسـئۇلى ئۆلۈپ، 
بىـر نەپىـرى يارىالنغـان. ئىسـرائىلىيە 
يېگـەن  زەربـە  ئارمىيىسـى  ھـاۋا 
ئەسـكەرلىرىنى چېكىنـدۈرۈش ئۈچـۈن 
بومباردىمـان  رايونىنـى  مۇجاھىـدالر 
قەسسـام  ئىززىددىـن  قىلىـپ، 
قومانـدان  ئەسـكىرىي  جامائىتىدىكـى 
شـەيخ نۇرىددىـن مۇھەممـەد بەرىكەتنى 
نەپـەر  ئالتـە  ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز 
شـەھىد  قېرىندىشـىمىزنى  مۇجاھىـد 
مۇجاھىـدالر  غەززەدىكـى  قىلغـان. 
قىلغـان  ئەسـكەرلىرىنىڭ  يەھۇدىـي 
ئەمەلىيىتىگـە قارشـى يەھۇدىيالرنىـڭ 
توشـۇيدىغان  ئەسـكەر  دانـە  بىـر 
ئاپتوبۇسىنى نىشانالپ ۋەيران قىلغان. 
يەھۇدىـي تاراتقۇلىـرى بـۇ ئەمەلىيەتتـە 
زەربىگـە  زىياننـى يوشـۇرغان.  بولغـان 
ئەسـكەرلىرى  يەھۇدىـي  ئۇچرىغـان 
بۇنىڭغـا چىدىماي غەززە شـەھىرىدىكى 
قارىتـا  ئۆيلىرىگـە  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
ئېلىـپ  ھۇجۇمـى  ھـاۋا  كۈچلـۈك 
قارشـى  ھـاۋا ھۇجۇمىغـا  بـۇ  بارغـان. 
تاجاۋۇزچـى  مۇجاھىـدالر  غەززەدىكـى 
يەھۇدىيـالر جايالشـقان رايونالرغـا 400 
ئوقـى  راكىتـا  ياسـىغان  ئـۆزى  دانـە 
قويـۇپ بەرگـەن. يەھۇدىـي تاراتقۇلىرى 
بـۇ بومباردىمانـدا ئىككى نەپەر يەھۇدىي 
 10 ۋە  ئۆلگەنلىكـى  كۆچمەننىـڭ 
يارىالنغانلىقىنـى  نەپىرىنىـڭ  نەچچـە 
ئېـالن قىلغـان. بـۇ قېتىمقى غـەززەدە 
يەھۇدىيالرنىـڭ  ئەمەلىيەتلـەر  بولغـان 
بولـۇپ،  كۆرسـەتكەن  ئاجىزلىقىنـى 
گەرچـە يەھۇدىيـالر 40 سـائەت ئىچىـدە 
33 مىليـون ئامېرىـكا دوللىرى چىقىم 
قىلغـان بولسـىمۇ، مۇجاھىدالرغا چوڭ 

كېلەلمىگـەن.    ئېلىـپ  زەربـە 

كۈنـى   -11 ئاينىـڭ   -11  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
ۋىاليىتـى  فـەراھ  مۇجاھىدلىـرى 
ھاكسـافىد ۋە گۈلىسـتان رايونلىرىـدا 
بىـر نەچچە ئەسـكىرىي مەركەزنى فەتىھ 
قىلىـپ، 46 نەپـەر مۇرتـەد ئەسـكەرنى 
ئۆلتۈرگـەن ۋە توققـۇز نەپـەر ئەسـكەرنى 
ھاكسـافىد  ئالغـان.  ئەسـىرگە 
مەنتىقىسـىنى  خوسـت  رايونىنىـڭ 

قىلغـان. فەتىـھ  مۇكەممـەل 
■  11- ئاينىڭ 12- كۈنى بەششار 
مەرگەنلـەر  ئارمىيىسـىنىڭ  ئەسـەد 
ۋىاليىتىنىـڭ  ئىدلىـب  گۇرۇپپىسـى 
تەلتوقان يېزىسـى ئەتراپىغا جايالشقان 

مۇجاھىدالرنىـڭ نۇقتىسـىغا يوشـۇرۇن 
چېكىنىـش  بولـۇپ،  يېقىنالشـقان 
تەرىپىدىـن  مۇجاھىـدالر  جەريانىـدا 
نەپـەر  تـۆت  قېلىـپ،  سـېزىلىپ 
 10 ئالغـان  ئىچىگـە  ئـۆز  مەرگەننـى 

ئۆلتۈرۈلگـەن. ئەسـكەر  نەپـەر 

■  11- ئاينىڭ 12- كۈنى بەششار 
ئەسـەد ئارمىيىسـى ھامـا ۋىاليىتىنىڭ 
جانابىـرا يېزىسـىدىكى مۇجاھىدالرنىڭ 
نۇقتىلىرىغـا ئىلگىرىلـەش جەريانىـدا، 
قويۇلغـان  تەرىپىدىـن  مۇجاھىـدالر 
مىناغا چۈشـۈپ، 10 غا يېقىن ئەسـكەر 

ئۆلگـەن ۋە يارىالنغـان.
كۈنـى   -14 ئاينىـڭ   -11  ■
ئىمارىتىنىـڭ  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
فـەراھ  پىدائىيسـى  نەپـەر  ئالتـە 
رايونىدىكـى  رود  فـەراھ  ۋىاليىتىنىـڭ 
مۇرتـەد ئارمىيىنىـڭ بازىسـىغا ھۇجـۇم 
قىلغـان بولـۇپ، ھۇجـۇم بىـر سـائەت 
مۇجاھىـد  نەتىجىـدە،  داۋامالشـقان. 
قېرىنداشـلىرىمىز ھەقسـەر ۋە جاببـار 
مەسـئۇلنى  ئەسـكىرىي  ئىسـىملىك 
مۇرتـەد  نەپـەر   35 ئالغـان  ئۆزئىچىگـە 
دانـە  ئالتـە  ئۆلتۈرگـەن؛  ئەسـكەرنى 
ئەسـكىرىي ماشىنىنى ۋەيران قىلىپ، 
ئۈچ دانە ماشىنىنى غەنىيمەت ئالغان. 
قېرىندىشـىمىز  بىـر  ئەمەلىيەتتـە  بـۇ 

بولغـان.  شـەھىد 

■  11- ئاينىـڭ 15- كۈنـى فـەراھ 
رايونىـدا  سـافىد  خـاك  ۋىاليىتىنىـڭ 
ئافغـان ئارمىيىسـىنىڭ ئىككـى نەپـەر 
ئىچىگـە  ئـۆز  مەسـئۇلىنى  ئەسـكىرىي 
ئالغـان 90 نەپـەر ئەسـكىرى ئىمـارەت 
دەۋەت گۇرۇپپىسـىنىڭ دەۋەت قىلىشى 
چۈشـىنىپ،  ھەقىقەتنـى  بىلـەن 
قورال-ياراقلىرى بىلەن ئافغانىسـتان 
ئىسـالم ئىمارىتىگـە تەسـلىم بولغـان.
كۈنـى   -16 ئاينىـڭ   -11  ■
ئىمارىتـى  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
ۋىاليىتىنىـڭ  لـوگار  مۇجاھىدلىـرى 
باراكـى بـارك رايونىدا، مۇشـۇ رايوننىڭ 
باشـلىقى ئايىندىننـى ئېلىپ ماڭغان 
قارىتـا  ماشـىنىغا  ئۆتمـەس  ئـوق 
بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  مىنـا 
شـۇ  بىلـەن  ئايىندىـن  ماشـىنىدىكى 
مەسـئۇلى  ئىسـتىخبارات  رايوننىـڭ 
قوغدىغۇچىلىرىنـى  ئۇالرنىـڭ  ۋە 

ئۆلتۈرگـەن.

■  11- ئاينىـڭ 16- كۈنـى شـام 
مۇجاھىدلىـرى الزىقىيـە ۋىاليىتىنىـڭ 
تەلبـوركان  تاغلىرىدىكـى  ئەكـراد 

نۇقتىلىرىغـا  ھەسـۇن  كاتـۇف  ۋە 
ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  ھۇجـۇم  قارىتـا 
بېرىـپ، بەششـار ئەسـەدنىڭ 18 نەپـەر 
ئەسـكىرىنى ئۆلتۈرگـەن ۋە كۆپلىگـەن 
قورال-ياراقالرنـى غەنىيمـەت ئېلىـپ، 
ساق-سـاالمەت چېكىنىـپ چىققـان.
كۈنـى   -17 ئاينىـڭ   -11  ■
ئەششـاباب تەشـكىالتى مۇجاھىدلىـرى 
شـابىالھا ھوسسـې ۋىاليىتى كورىيولى 
تاجاۋۇزچـى  ئەتراپىـدا  شـەھىرىنىڭ 
مىنـا  قارشـى  ئەسـكەرلىرىگە  ئۇگانـدا 
بـەش  بېرىـپ،  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى 
يەتتـە  ۋە  ئۆلتۈرگـەن  نەپەرئەسـكەرنى 

يارىالندۇرغـان. نەپىرىنـى 

كۈنـى   -18 ئاينىـڭ   -11  ■
نىيامىنىـڭ  پايتەختـى  نېگىرنىـڭ 
تاجاۋۇزچـى  جايالشـقان  ئەتراپىغـا 
بازىسـى  ئارمىيىسـىنىڭ  فرانسـىيە 
ئارمىيىسـىنىڭ  فرانسـىيە  ئەتراپىـدا، 
بىـر دانە »Reaper« تىپلىق جاسـۇس 
كەتكـەن.  چۈشـۈپ  ئايروپىالنـى 
فرانسـىيە ئارمىيىسـىنىڭ نېگىردىكى 
سـېتىۋالغان  ئامېرىكىدىـن  بازىسـىدا 
تـۆت دانە »Reaper« تىپلىق جاسـۇس 
بۇالرنـى  بولـۇپ،  بـار  ئايروپىالنـى 
رايونىدىكـى  سـاھىلى  دېڭىـز  ئافرىقـا 
ئىشـلىتىپ  قارشـى  مۇجاھىدالرغـا 

. كتـە لمە كە

كۈنـى   -19 ئاينىـڭ   -11  ■
ئىمارىتىنىـڭ  ئىسـالم  ئافغانىسـتان 
ئاخۇنـزادە  ھىببەتۇلـالھ  ئەمىـرى 
بولغـان  بىلـەن  مۇجاھىـدالر 
جەڭلـەردە ئەسـىرگە چۈشـكەن ئافغـان 
ئەسـكەرلىرىدىن 35 نەپىرىنـى مۇرتـەد 
ئارمىيـە سـېپىگە قايتـا قايتماسـلىق 
كېيىـن  ئالغاندىـن  ۋەدە  توغرىسـىدا 
بەرگـەن. قايتـۇرۇپ  ئائىلىلىرىگـە 

■  11- ئاينىڭ 21- كۈنى ئەششاباب 
پايتەخـت  مۇجاھىدلىـرى  تەشـكىالتى 
سـومالى  مەركىزىـدە  مۇقدىشـۇنىڭ 
پارالمېنتىنىـڭ مۇئاۋىن رەئىسـى تاھىر 
ئەمىـن جىسـۇنىڭ ماشىنىسـىغا قارىتا 
بارغـان  ئېلىـپ  ئەمەلىيىتـى  مىنـا 
بولـۇپ، بـۇ ئەمەلىيەتتـە تاھىـر ئەمىن 
جىسـۇ سـاق قالغـان، ئۇنىـڭ بىلـەن 
بىللە ماڭغـان قوغدىغۇچىالر ئۆلگەن ۋە 

يارىالنغـان.


